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PREFÁCIO/NOTA EDITORIAL 

 

ENVELHECER NUM MUNDO ENVELHECIDO foi o desafio lançado pela Associação 

Nacional de Gerontologia Social (ANGES) para o AGEINGCONGRESS2022. 

Sob o mote de CELEBRAR O ENVELHECIMENTO, a ANGES promoveu durante três dias 

momentos de reflexão e partilha de boas práticas nacionais e internacionais, com o 

intuito de colocar em manifesto a importância de repensar a prestação de cuidados às 

pessoas idosas numa perspetiva biopsicossocial. 

Distintos profissionais, professores e investigadores da área social, da saúde, da 

educação, entre outras, apresentaram comunicações e projetos no âmbito do 

envelhecimento, em diferentes domínios, nomeadamente: Atividades de estimulação 

físico-motora, cognitiva e funcional; Envelhecimento Ativo e Bem-sucedido: 

Testemunhos na primeira pessoa; Projetos Educativos e Universitários na Terceira 

Idade; Envelhecimento e Sociedade; Envelhecimento e Saúde; e Atividades de Turismo 

e Lazer na Terceira Idade. 

A Revista RIAGE 2/2022 é, assim, resultado do esforço e dedicação em romper com 

paradigmas obsoletos e desenvolver abordagens criativas, inovadoras e diferenciadoras.  

Neste sentido, poderá encontrar nesta edição da RIAGE a versão completa de artigos 

com distintas temáticas, como:   

- Contribuição da universidade sénior para o bem-estar e qualidade de vida. 

- Gravidezes geriátricas – que desafios nos colocam? 

- Os benefícios das terapias holísticas para o envelhecimento ativo. 

- Meios complementares de diagnóstico de proximidade: análise casuística. 
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- Envelhecimento Ativo em Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas. 

Contributo para uma reflexão crítica. 

- Cuidadores Informais de pessoas idosas com demência: percursos e desafios. 

- Motivações para o consumo de televisão pelos seniores – da televisão 

generalista à informação televisiva (uma revisão do estado da arte). 

- Testamento Vital no Pré-Hospitalar – Notas Reflexivas. 

- Smiling Team - Ser feliz no trabalho - Projeto de intervenção no âmbito da 

promoção da felicidade no trabalho e da motivação de equipas.  

- O Papel do diretor técnico num contexto pandémico - Uma oportunidade de 

mudança. 

- Gestão da Qualidade nas Estruturas Residenciais Para Idosos: uma reflexão 

teórica. 

 

A presente edição da RIAGE apresenta reflexões, investigações e projetos que 

reivindicam para o idoso o direito à participação ativa e que primam pela prestação de 

cuidados centrados na pessoa, garantido um envelhecimento ativo, bem-sucedido, 

digno e feliz. 

Obrigado a todos os autores por “NÃO QUEREREM APENAS ACRESCENTAR ANOS À VIDA. 

MAS QUEREREM ACRESCENTAR, SIM, VIDA AOS ANOS”. 

 

Ricardo Pocinho 

Sara Gordo 

Silvia Silva  
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Resumo 

Face ao aumento da longevidade torna-se indispensável garantir a qualidade de vida 

(QdV), bem-estar e satisfação pessoal nesta fase do ciclo de vida. A QdV liga-se a 

diferentes aspetos do bem-estar, designadamente, o bem-estar subjetivo, o psicológico 

e o social. Em idade avançada, todos estes aspetos do bem-estar são influenciados pela 

mailto:mjcarapeto@uevora.pt
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aprendizagem a qual surge como preditora positiva da QdV. O princípio da 

aprendizagem ao longo da vida contraria a ideia de que a aprendizagem só deve ocorrer 

por meio de modalidades, ciclos e níveis, e considera que estes processos vão muito 

além de espaços formais de aprendizagem não devendo ficar restritos ao ambiente 

escolar. Este estudo visa compreender em que medida a frequência da Universidade 

Sénior é percecionada como contribuindo para a Qualidade de Vida e o Bem-estar 

Subjetivo, Psicológico e Social de idosos. Participaram no estudo 15 utentes da 

Universidade Sénior de Évora, Portugal, com idades entre os 60 e 90 anos. Os dados 

foram obtidos através de um questionário com perguntas fechadas e abertas e tratados 

de forma qualitativa e quantitativa. Os resultados obtidos indicam que a frequência da 

Universidade Sénior tem um impacto positivo em todos os aspetos da QdV exploradas. 

Os principais ganhos percebidos e aspetos de maior satisfação prendem-se com 

aprendizagem, integração social, relações interpessoais, construção de amizades e 

convivialidade.  

Palavras-chave: Aprendizagem, Qualidade de Vida, Bem-estar subjetivo, Bem-estar 

psicológico, Bem-estar social, Idosos. 

  

Introdução 

Atualmente têm vindo a ser desenvolvidos e aprofundados estudos sobre como 

promover melhor qualidade de vida (QdV) dos idosos, sendo que um dos aspetos 

fundamentais associados à qualidade de vida é a perceção que o individuo tem do seu 

bem-estar (e.g., Guedea et al., 2006). A QdV é definida como “a perceção do indivíduo 

sobre a sua posição na vida, no contexto da cultura e sistema de valores nos quais ele 

vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações” (The 

WHOQOL Group, 1998, p. 1570). 

Por sua vez, o conceito de bem-estar tem sido entendido sob perspetivas diferentes. O 

conceito de bem-estar subjetivo (BES) constitui um indicador fundamental da qualidade 

de vida e tem duas componentes: a afetiva, que diz respeito ao equilíbrio entre afetos 

positivos e negativos e a cognitiva, referente à satisfação com a vida, ou seja, aos 

julgamentos que o individuo faz sobre a sua própria vida (Diener et al., 2018). O bem-
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estar subjetivo está relacionado com o envelhecimento saudável e pode constituir um 

indício de saúde mental, felicidade, adaptação e integração social (Guedea et al., 2006). 

Uma vez que o campo de estudos do BES não é consensual, distinguindo-se  três 

perspetivas: i) a perspetiva de indicadores sociais, para a qual o bem-estar diminui com 

a idade, apresentando os idosos menores níveis de bem-estar subjetivo quando 

comparados com outras faixas etárias; ii) a perspetiva da seletividade socioemocional, 

em que o bem-estar aumenta com a idade através da utilização de estratégias de 

regulação e adaptação emocional; iii)  a perspetiva do set point na qual a idade, tal como 

as variáveis demográficas, estado civil e género, não têm qualquer tipo de relação com 

o bem-estar subjetivo (Oliveira et al., 2012). 

O construto de bem-estar psicológico (BEP) surgiu como uma resposta a diversas lacunas 

do construto de bem-estar subjetivo. Desenvolvido por Ryff (2014) refere-se à 

experiência da pessoa para consigo mesma, envolvendo seis componentes: auto-

aceitação, relações positivas com os outros, autonomia, domínio do ambiente, 

propósito da vida e crescimento pessoal. Já o bem-estar social (BESo) diz respeito à 

adaptação e funcionamento da pessoa no contexto da sociedade, envolvendo cinco 

dimensões: coerência social, atualização social, integração social, aceitação social e 

contribuição social (Keyes, 1998). A participação em atividades educativas é reconhecida 

como um contributo para a QdV da população idosa (Choi et al., 2017; Wang et al., 

2018). O princípio da Aprendizagem ao Longo da Vida defende que a educação e a 

aprendizagem decorrem ao longo do ciclo vital indo muito além de espaços formais de 

aprendizagem contrariando a ideia de que a aprendizagem só deva ocorrer por meio de 

modalidades, ciclos e níveis (Gadotti, 2016; UNESCO, 2011). 

Atualmente encontramos duas conceções teóricas complementares sobre a educação 

para os idosos. Uma delas entende a educação como medida socio terapêutica, 

promotora da integração social; a outra, perspetiva a educação como atuando no 

sentido de um melhor envelhecimento, ajudando à manutenção e promoção de diversas 

competências e de novas aprendizagens de (Jacob, 2015; Jacob et al., 2018).  

Deste modo, a aprendizagem parece representar um fator fundamental para o 

envelhecimento ativo e saudável, permitindo o envolvimento pleno dos idosos na vida 
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ativa através da conciliação de vários aspetos e do estabelecimento de estratégias de 

autoconfiança, cultivando o conhecimento e o funcionamento cognitivo, incentivando a 

sabedoria, a gestão da saúde, a participação na sociedade e a manutenção das relações 

sociais (Boulton-Lewis & Buys, 2015). Estudos revelam que o envolvimento de idosos em 

atividades relacionadas com a aprendizagem, sobretudo se em contextos informais, se 

associa a maiores níveis de bem-estar nos idosos (e.g., Jenkins & Mostafa, 2015) e que 

as atividades de aprendizagem têm o potencial de contribuir para o bem-estar físico, 

mental e social sendo os idosos independentes por mais tempo e ativos no contributo 

para a sociedade (e.g., Boulton-Lewis & Buys, 2015).  Contextos não formais de 

aprendizagem parecem proporcionar efeitos significativamente positivos no bem-estar 

dos participantes, potenciando a camaradagem e sentimentos de pertença a um grupo, 

revelando também impacto positivo no combate ao isolamento social e solidão (Åberg, 

2016). 

As Universidades da Terceira Idade (UTI) surgem, pois, como uma resposta 

socioeducativa promotora de emporwerment, integração social e bem-estar físico e 

psíquico de idosos (Carvalho & Fonseca, 2015). Relativamente à sua organização 

estrutural, destacam-se quatro modelos de Universidades Sénior: o Modelo Francês 

(conferindo graus de certificação ao nível de licenciaturas, pós-graduações e graus de 

habilitação especial), o Modelo Inglês (associações com entidades sem fins lucrativos, 

programas de vertente social e recreativa), o Modelo Misto ou Híbrido (combinação 

entre o Modelo Francês e o Modelo Inglês), e o Modelo Norte-Americano (Jacob et al., 

2018; Santos, 2010). 

Em Portugal existe uma associação de Rede de Universidades da Terceira Idade (RUTIS), 

criada em 2005. É uma Instituição Particular de Solidariedade Social e de utilidade 

pública de apoio à comunidade e aos seniores, a sua intervenção é de âmbito nacional 

e internacional, contando com 305 universidades para a terceira idade.  As atividades 

educativas são em regime não formal, sem fins de certificação e no contexto da 

formação ao longo da vida seguindo na sua maioria um modelo misto (Jacob, 2012). 

Ainda que as conceções políticas suponham que a participação na aprendizagem ao 

longo da vida influencia positivamente o bem-estar e a saúde dos idosos, existem 
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poucos estudos que permitam compreender o impacto da frequência de US no bem-

estar dos idosos (e.g., Soares et al., 2020) e os que existem apresentam resultados por 

vezes contraditórios. Por exemplo, o estudo quantitativo de Gonçalves & Neto (2013) 

sugerem que após seis meses de frequência a solidão é menor e a autoestima e o 

suporte social melhoram, mas Biehl-Printes et al. (2014) concluem que os idosos que 

frequentam uma US referem uma qualidade de vida melhor do que os idosos que não 

frequentam, mas só na dimensão física (não nas dimensões psicológica, relações sociais, 

meio ambiente nem QdV global). Faltam estudos de natureza qualitativa (Soares et al., 

2020) que ajudem a esclarecer a experiência dos idosos da sua própria perspetiva. Neste 

contexto, o presente estudo visa compreender em que medida a frequência da 

Universidade Sénior é percecionada, pelos próprios idosos, como contribuindo para sua 

QdV e bem-estar (BES, BEP e BESo). 

  

Métodos 

Participantes 

Quinze seniores, 11 (74%) mulheres e quatro (27%) homens com idades compreendidas 

entre os 60 e 90 anos (mediana de 75 anos), constituíram uma amostra de conveniência.  

Relativamente ao estado civil, nove (60%) são casados/as ou vivem em união de facto, 

cinco (33%) viúvos/as e um/a (7%) é solteiro/a. Quanto às habilitações literárias, um/a 

(7%) completou o ensino primário, oito (53%) o ensino preparatório e seis (40%) o 

ensino liceal. Catorze participantes (93%) encontram-se reformados e um/a (7%) não 

respondeu. Quatro (27%) dos/as participantes consideram ter uma boa situação 

económica, nove (60%) uma situação económica suficiente e dois/duas (13%) uma 

situação económica insuficiente. Nenhum/a considerou ter uma situação económica 

muito boa. Oito (53%) referem viver com o marido/esposa, seis (40%) referem viver 

sozinhos e um/a (7%) com a esposa e netos. Os participantes neste estudo 

frequentavam uma Universidade Sénior localizada no Alentejo. Faz parte da RUTIS e é 

membro da Associação de Aprendizagem ao Longo da Vida, uma associação sem fins 

lucrativos.  
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Instrumento 

Para a recolha de dados, utilizou-se o Questionário Universidade Sénior e Qualidade de 

Vida (Grácio & Guerra, 2020; Guerra, 2022), que foi propositadamente construído para 

este estudo a partir de entrevistas exploratórias inicialmente realizadas e de dados da 

literatura. A primeira parte do questionário é constituída por questões para recolha de 

dados sociodemográficos. A segunda parte, aborda, com perguntas essencialmente 

abertas, cinco grandes temas dos quais trataremos neste estudo os seguintes: (a) 

Universidade Sénior e QdV, focando os ganhos proporcionados pela frequência da US; 

(b) Universidade Sénior, Qualidade de Vida e Bem-estar Subjetivo, considerando a sua 

dimensão afetiva; (c) Universidade Sénior, Qualidade de Vida e Bem-estar Psicológico, 

destacando os relacionamentos positivos com os outros e o crescimento pessoal 

(incluindo aqui o desenvolvimento intelectual e a autorrealização); e (d) Universidade 

Sénior e Bem-estar Social, focando especialmente a integração e participação social. 

  

Procedimentos  

Obteve-se previamente o consentimento informado dos participantes. Os dados foram 

recolhidos em julho de 2020 e depois objeto de uma análise qualitativa e quantitativa. 

A análise qualitativa consistiu numa análise de conteúdo das verbalizações O processo 

de análise temática e categorial obedeceu a etapas fundamentais: a) Constituição do 

corpus documental, em que todo o material das entrevistas foi transcrito e analisado 

(princípio da exaustividade); b) Leitura flutuante; c) Categorização e definição das 

unidades de registo semânticas ou temáticas; d) Definição das unidades de enumeração 

para quantificação das ocorrências por categoria e subcategoria (o critério de registo de 

ocorrências foi a anotação, em cada categoria ou subcategoria, de todas as 

verbalizações expressas por cada questão colocada); e e) Tratamento dos dados e 

interpretação dos resultados (Bardin, 2016; Cavalcante et al., 2014; Lima & Pacheco, 

2006; Saldaña, 2009).  De forma a assegurar a validade e fidelidade inter-codificadores, 

o processo de categorização foi realizado por três juízes e as divergências resolvidas até 

chegar a acordo numa categorização final (Lima & Pacheco, 2006). A análise quantitativa 

consistiu numa análise estatística descritiva simples (frequências e percentagens). Para 
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cada um dos quatro domínios (QdV, BES, BEP e BESo) foram consideradas, para este 

estudo, as respostas a uma ou duas das questões mais representativas, como se verá na 

seção de Resultados. Não se exibem os resultados relativos ao BESo por terem sido 

largamente redundantes com os de outras categorias de bem-estar e qualidade de vida. 

  

Resultados 

As tabelas 1 a 4 indicam, com exemplos, as categorias que emergiram das respostas dos 

participantes à questões mais representativas e sua frequência, para as áreas temática 

de QdV, BES e BEP. 

  

Tabela 1 

Universidade Sénior e qualidade de vida: “Na sua opinião, o que lhe tem trazido, dado ou proporcionado 

de mais importante a frequência da US? Por favor, explique a sua resposta.” 

Categorias e critérios Unidades de registo/ Exemplos N % 

1 Integração social/relacionamentos 
interpessoais – Convivialidade  

“O convívio.” (P3) 
“Independentemente de contactar com pessoas de várias idades, no 
diálogo que se trava é muito enriquecedor …” (P11) 

5 21 

2. Novas aprendizagens  
  

 “Algumas coisas que não tinha conhecimento, fiquei a saber mais…” 
(P2) 
“Cultura…” (P10) 

5 21 

3. Saídas/Visitas 
  

 “…saídas dentro de Portugal…idas ao estrangeiro…” (P1) 
“Para mim era uma lufada de ar fresco pelos passeios coisas que eu 
nem fazia ideia de existir museus e outras coisas” (P6) 

4 17 

4. Integração social/relacionamentos 
interpessoais - Amizades 
  

 “… contactar com pessoas que não conhecia e poder fazer novas 
amizades que foram bastante agradáveis…” (P2) 
“… Ser capaz de fazer amizades que é das formais mais bonitas de 
amar alguém” (P4) 

4 17 

5. Tranquilidade/vitalidade 
  

“… no diálogo que se trava é muito enriquecedor, ajuda-nos a sentir 
ainda vivos …” (P11) 
“… Dando-me o gozo da paz.” (P15) 

3 13 

6. Diversas oportunidades 
  

“Frequentar a Universidade Sénior proporcionou-me diversas 
oportunidades…” (P1) 
“O escrever é tudo o mais importante na minha vida …” (P15) 

2 8 

7. Integração social/relacionamentos 
interpessoais - Integração social 

“O mais importante é sentir que faço parte da sociedade e que sou 
ainda capaz de ser parte integrante quando solicitada…” (P4) 

1 4 

Total   24 100 

Nota. P – Participante. 

 

Verificaram-se 24 verbalizações relativamente aos ganhos para a QdV devidos à 

frequência da US (Tabela 1), uma boa parte delas (42%) relativas à integração social e 

relações interpessoais, especialmente a convivialidade (21%) e as amizades (17%). As 

novas aprendizagens tiveram também uma prevalência destacada (21%), seguida das 

saídas/visitas (17%). 
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Tabela 2  

Universidade sénior e bem-estar subjetivo: “Acha que a frequência da Universidade Sénior contribui de 

alguma maneira para o seu bem-estar emocional? Por favor, explique a sua resposta.” 

Categorias Unidades de registo / Exemplos N % 

1. Ocupação de tempo 
  

“ajudou-me a ocupar a cabeça e a ter tempo para mim.” (P4) 
“Gosto mais de ir para a Universidade Sénior do que estar em casa todos 
os dias a fazer as mesmas coisas.” (P8) 

4 29 

2. Compensação emocional  
  

 “Quando faleceu o meu marido ajudou-me bastante” (P5) 
“A universidade para mim, é tudo muito bom, em casa dói tudo é uma 
solidão … mas o remédio é a Universidade Sénior” (P15) 

4 29 

3. Geral “Foi muito bom…” (P7) 
“Caso contrário não frequentaria …” (P3) 

2 14 

4. Atividade “Mantenho-me ativa …” (P1) 1 7 

5. Auto-estima “Faz muito bem ao ego das pessoas” (P6) 1 7 

6. Convivialidade “Convivo, o que me torna mais feliz e despreocupada.” (P9) 1 7 

7. Aprendizagem “Quando, se sai de casa para aprender, é bom para o bem-estar 
emocional.” (P10) 

1 7 

Total   14 100 

Nota. P – Participante. 

 

A Tabela 2 mostra que, relativamente à componente afetiva do bem-estar subjetivo, as 

categorias mais mencionadas foram as da ocupação do tempo (29 %) e compensação 

emocional (29%), seguidas de verbalizações mais gerais de agrado sobre a frequência da 

US (14 %). 

Quanto ao bem-estar psicológico duas dimensões se destacaram, respetivamente 

relacionamentos positivos com os outros e crescimento pessoal. Quanto aos 

relacionamentos positivos com os outros (Tabela 3), os participantes focam sobretudo 

a convivialidade (42%) e as relações de amizade (42%). Quanto ao crescimento pessoal 

(Tabela 4), duas questões salientaram dois aspetos distintos, o desenvolvimento 

intelectual e a realização pessoal. destaca-se a manutenção de competências 

intelectuais (23%), a realização pessoal em geral (20%) e o aumento de 

conhecimentos/aprendizagem (17%). 

 

Tabela 3 

Universidade sénior e bem-estar psicológico (relações positivas com os outros): “Frequentar a 

Universidade Sénior contribuiu para estabelecer relações de proximidade/amizade com novas pessoas? 

Por favor, explique a sua resposta.”) 

Categorias Unidades de registo/ Exemplo N % 

1. Convivialidade  “Há várias pessoas a frequentar as mesmas disciplinas que eu, pelo que já 
estabeleci relações com elas.” (P1) 
“Fazendo novos amigos, boas relações cordiais, novos encontros, novas 
saídas, novos convívios.” (P2) 

5 42 
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2. Relações de amizade  “Sim, conhecendo novas pessoas tanto alunos como professores, fazemos 
novas amizades” (P9) 
“Na troca ideias, passatempos, na tuna, etc., criam-se amizades, e por 
vezes almoçamos juntos.” (P10) 

5 42 

3. Comunicação com outros  “Trocas de impressões e conhecimentos” (P3) 
“São pessoas muito especiais são muito inteligentes ricas em sabedoria” 
(P6) 

2 17 

Total   12 100 

Nota. P – Participante. 

  

Tabela 4 

Bem-estar psicológico (crescimento pessoal): “Na sua opinião, frequentar a Universidade Sénior tem 

contribuído para o seu desenvolvimento intelectual? Por favor, explique/justifique a sua resposta.”, 

“Considera que a frequência da Universidade Sénior contribui de algum modo para se sentir realizado/a? 

Por favor, explique a sua resposta.” 

Categorias Unidades de registo / Exemplos N % 

1. Desenvolvimento Intelectual 
- Atualização / Manutenção de 
competências 
  

 “O facto de frequentar a Universidade Sénior fez com que eu não ficasse 
‘parada no tempo’…” (P1) 
“… aprofundar e relembrar conhecimentos adquiridos há muitos anos no 
liceu quando estudei, e estavam esquecidos.” (P9) 

7 23 

2. Realização pessoal – Geral 
  

“Porque me tem ajudado muito no ciclo do envelhecimento” (P3) 
“Por vezes, o que nós temos, não chega, e ao frequentarmos alguma 
coisa ajuda.” (P10) 

6 20 

3. Desenvolvimento Intelectual 
- Conhecimento / 
Aprendizagem 

“Ter mais conhecimento de coisas não conhecidas…” (P2) 
“Sempre se vai aprendendo algo novo, e o saber não ocupa lugar” (P5) 

5 17 

4. Realização pessoal – 
Ocupação de tempo 
  
  

“Como frequento várias disciplinas, passo algum tempo na Universidade 
Sénior o que me faz estar ocupada e, claro, faz-me sentir realizada” (P1) 
“Sobretudo ter o tempo mais ocupado, aprendendo coisas que por vezes 
estavam já um pouco esquecidas abrir novos horizontes” (P2) 

3 10 

5. Realização pessoal – 
Convivialidade 
  

“A interação c/ pessoas da mesma faixa etária é sempre enriquecedora e 
leva-nos à conclusão que [a] nossa geração foi muito enriquecedora para 
a sociedade que hoje temos mas que infelizmente estamos a ver os 
valores a perder-se” (P4) 
“Aprendi imensas coisas e o convívio com várias pessoas” (P6) 

3 10 

6. Realização pessoal – 
Aprendizagem 

“Gosto muito de tudo o que aprendo” (P8) 
“Aprender e relembrar conhecimentos” (P14) 

3 10 

7. Sem contributo para o 
desenvolvimento intelectual 

“Não encontro diferença comportamental.” (P11) 
  

1 3 

8. Desenvolvimento Intelectual 
- Estimulação 
  

“O facto de frequentar a Universidade Sénior fez com que eu … 
conseguisse estimular o meu desenvolvimento intelectual.” (P1) 
“Visitas a museus, aulas na Fundação Eugénio Almeida, teatro, ‘quizs’ etc 
são fundamentais para a cultura.” (P10) 

2 7 

Total   30 100 

Nota. P – Participante. 

 

Discussão 

O aparecimento de Universidades para a Terceira Idade, no âmbito de políticas 

educativas e da premissa de Aprendizagem ao Longo da Vida, constitui resposta 

direcionada à população idosa (Jacob et al., 2018). Neste estudo, constatámos que os 

participantes percecionam a frequência da US como tendo um impacto positivo na sua 
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QdV e bem-estar, tal como observado em estudos anteriores (e.g., Cachioni et al., 2017; 

Gonçalves & Neto, 2013).  

Foi possível verificar que, segundo a maioria das verbalizações dos participantes, a US 

representa um espaço propício a novas aprendizagens e aquisição de conhecimentos, 

de acesso à cultura e partilha de saberes, de convívio favorável ao estabelecimento de 

relações interpessoais, onde se constroem amizades e se partilham experiências, e que 

tal é percebido com satisfação. A esfera dos relacionamentos interpessoais, por meio da 

convivialidade, amizades e integração social, bem como da aprendizagem representam 

os principais ganhos obtidos através da participação na US, e fontes de satisfação 

segundo os próprios, e podem ser vistos como domínios em que a QdV destes idosos é 

promovida.  Estes resultados vão no mesmo sentido de outros estudos que mostram 

que a frequência de programas educativos para idosos se relacionada com melhorias no 

autoconceito intelectual (Díaz-López et al., 2017), nas relações sociais (e.g., Gonçalves 

& Neto, 2013) e no autoconceito social (Díaz-López et al., 2017). Tal afigura-se um dado 

promissor, dado que a participação em grupos sociais aumenta a satisfação com a vida, 

diminuindo sintomas depressivos (e.g., Li et al., 2018) e podendo melhorar o 

autoconceito, incrementar emoções positivas e sustentar objetivos pessoais (Gable & 

Bromberg, 2018).  

Relativamente à dimensão afetiva do BES, a ocupação de tempo e a compensação 

emocional surgem como principais contributos, ajudando à existência de afetos 

positivos e auxiliando a uma forma adaptativa de lidar com situações de luto, tristeza e 

solidão. Estes resultados ajudam a compreender os de Cachioni et al. (2017) num estudo 

que mostra que os idosos que participam há mais tempo numa US apresentam uma 

experiência afetiva mais equilibrada e o aumento do autoconceito emocional 

encontrado por Díaz-López et al. (2017) nos idosos que frequentam um programa 

educacional. Mais estudos são necessários para esclarecer como a frequência da US 

contribui para melhorar a experiência e regulação emocional dos idosos. 

Constatamos ainda que a frequência da US proporciona bem-estar psicológico, à 

semelhança do que outros estudos, quantitativos, também têm mostrado (e.g., Cachioni 

et al., 2017). Do ponto de vista dos participantes, a US promove relações positivas com 
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os outros, sobretudo ao propiciar convivialidade e (novas) relações de amizade. A 

investigação existente tem mostrado que as amizades, a par das relações familiares, são 

um bom preditor de bem-estar psicológico nesta etapa da vida, para além de outros 

benefícios para a saúde física e mental a que têm sido associadas (Blieszner et al., 2019). 

O crescimento pessoal é outra dimensão do bem-estar psicológico (Ryff, 2014) que os 

idosos consideram ser beneficiada pela frequência da US.  Neste domínio, os 

participantes destacaram a atualização e manutenção de competências intelectuais e a 

aprendizagem. Tais resultados juntam-se a outros que sugerem que o envolvimento em 

atividades educacionais melhora o autoconceito intelectual de idosos (Díaz-López et al. 

2017). Ainda no domínio do crescimento pessoal, a participação na US parece promover 

também um sentimento de realização pessoal associado ao satisfazer de uma 

necessidade de conhecimento e compreensão dos fenómenos, ao preenchimento 

significativo do tempo vital ou à convivialidade.  

Este estudo contou com algumas limitações, mas deixa também sugestões para estudos 

futuros. A resposta através de questionário escrito nem sempre possibilita um maior 

aprofundamento dos temas, pelo que futuramente se deveria considerar a metodologia 

de entrevista semi-estruturada (neste estudo impossível devido à pandemia de covid-

19). Por outro lado, apesar do número de participantes cumprir o limite para garantir a 

saturação teórica em estudos qualitativos (Hill et al., 2005), não garante a 

representatividade da população total da US em causa. 

Estudos futuros com metodologias diversas, com maiores amostras e maior paridade de 

género permitiriam consolidar o conhecimento sobre o papel das US na QdV e no bem-

estar dos seus utentes. Afigura-se também pertinente a realização de estudos que 

possam explorar com mais detalhe as especificidades do bem-estar social (Keyes, 1998) 

e sua relação com a frequência das US. Este estudo não trouxe verbalizações 

compatíveis com o modelo de Keyes (1998) o que sugere, em conjunto com outros 

estudos (Carapeto et al., 2021), que talvez a adaptação do indivíduo à sociedade não 

seja um dos critérios mais salientes na definição de bem-estar na sociedade portuguesa. 

Poucos indivíduos mencionam temas desta índole e, pelo contrário, a dimensão social 

parece ser abordada pela via das relações interpessoais.     
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Conclusão 

A frequência da Universidade Sénior é vista pelos idosos como um contributo para a sua 

QdV e bem-estar. É de realçar que níveis elevados de bem-estar apresentam também 

repercussões positivas em termos do estado de saúde física (e.g., Lages et al., 2018). 

Assim, pode ser importante garantir o direito ao acesso dos idosos às US e torná-las mais 

próximas da população idosa sensibilizando-a para os benefícios que daí podem advir. 
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Resumo 

Num mundo cada vez mais global, competitivo, em que se assiste à dificuldade em 

conciliar a vida pessoal com a vida profissional, os jovens vão protelando o desafio de 

serem pais, pelo que, o surgimento de um primeiro filho acontece cada vez mais 

tardiamente. São consideradas gestações tardias ou geriátricas, as gestações em 

mulheres que engravidam após os 34 anos de idade. 

Realizou-se um estudo quantitativo, descritivo, transversal atendendo aos dados clínicos 

de 198 gestantes com idade maior ou igual a 35 anos. A média (𝑋) de idades foi de 37,89 

anos (σ=5,395), com um valor mínimo (Xmín) de 35 anos e um valor máximo (Xmáx) de 
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45 anos de idade. Das participantes em estudo, 75,7% apresentaram algum tipo de 

complicação, uma percentagem expressiva que vem corroborar a associação entre idade 

materna avançada com o maior risco de complicações na gravidez. As complicações mais 

frequentes observadas foram as síndromes hipertensivas específicas da gestação, 

nomeadamente a pré-eclampsia (15,16%) e a hipertensão gestacional (sem evolução 

para pré-eclampsia, 14,14%), a diabetes gestacional (12,63%), o trabalho de parto 

prematuro (12,62%), o oligâmnios (10,6%) e o atraso de crescimento intrauterino 

(10,6%). 

Face aos resultados obtidos, a problemática da gravidez geriátrica deve ser refletida, já 

que sabemos das complicações que dai possam advir, quer para a mulher, recém-

nascido e sociedade.  

Palavras-Chave: Idade, Gravidez, Envelhecimento, Mulheres, Complicações. 

 

Introdução 

Os contextos sociais e profissionais têm determinado que cada vez mais as mulheres 

tenham filhos mais tardiamente. Sabemos que atualmente, os jovens iniciam a sua 

atividade profissional mais tarde, o que demarca que iniciem a sua vida laboral também 

mais serodiamente e consecutivamente os aspetos relacionados com a construção de 

uma família, se vão arrastando no tempo. 

Se procurarmos centrar-nos no género feminino, percebemos que ao longo dos tempos 

as mulheres vão adiando a sua conjugalidade, pelo que, tornarem-se mães vai ficando 

para segundo plano, onde contingentes sociais relacionados com o seu projeto de vida, 

conjugalidade, aspetos profissionais e de cariz económico, parecem assumir lugar 

central e prioritário. 

No ano de 2021, existiam em Portugal 52,4% de mulheres para 47,6% de homens, em 

que, 43,4% da população estava solteira. Segundo dados da Pordata (2021) referente ao 

ano de 2021, a idade média da mãe ao nascimento do primeiro filho era de 30,9 anos, 

sendo que no ano de 1960 era de 25 anos de idade. Hoje, o número médio de filhos por 

mulher é de 1,4, quando em 1960 era de 3,2 filhos e em 1980 de 2,25 filhos.  
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Pelos dados analisados, não só as mulheres têm menos filhos, como a maternidade é 

mais tardia, aproximando as mulheres do seu limite biológico para terem filhos. O último 

inquérito à fecundidade realizado em 2019 pelo Instituto Nacional de Estatística (2019), 

mostra-nos que 93,4% das mulheres e 97,6% dos homens com idades dos 18 aos 29 anos 

não tinham filhos, em que a proporção das mulheres que pretendiam ter filhos nos 

próximos três anos baixou de 49,0% para 43,0%. Face aos motivos apontados como 

muito importantes para a decisão de não ter filhos por mulheres sem filhos, temos para 

59,2% das mulheres a vontade própria em não ter filhos, para 43,5% o não fazer parte 

do seu projeto de vida, para 32,6% o não se sentir preparada para passar pela gravidez 

e parto, 22,6% motivos relacionados com a estabilidade/progressão profissional da 

própria e/ou do cônjuge/companheira/o, 22,5% a vontade do cônjuge, 21,3% não tinha 

um cônjuge/companheira/o ou não tinha o cônjuge/companheira/o com o perfil certo 

e  para 20,8% das mulheres por motivos financeiros (Pordata, 2021). 

Uma das consequências para as mulheres do adiamento da maternidade, tal como já 

referimos atrás, prende-se com a aproximação do términus biológico para ter filhos por 

parte da mulher, pelo que, as gestações tardias, geriátricas ou em idade avançada, 

trazem implicações para a saúde das mulheres, dos recém-nascidos e para a própria 

sociedade.  

Se por um lado, compreendemos que o surgimento de um primeiro filho mais 

tardiamente coloca em causa a possibilidade de gestações futuras (segundos e terceiros 

filhos), por outro, o adiamento da maternidade tem efeitos na manutenção da 

população, porque efetivamente morrem mais pessoas do que as que nascem. Para 

além deste aspeto, a diminuição dos nascimentos de uma forma geral, faz diminuir o 

número de jovens e a população ativa, traduzindo-se me problemas de sustentabilidade 

social e financeira. Mas, se já abordámos os aspetos sociais implícitos às gravidezes 

geriátricas, as gestações em idade avançada trazem riscos face à saúde de mães e bebés.  

As mulheres trazem uma dotação folicular finita, para além de que, à medida que a idade 

avança os folículos envelhecem, pelo que a sua qualidade também diminui. Bezerra, 

Mesquita, Brito e Teixeira (2015) consideram que as mulheres com gravidez geriátricas 

têm uma maior taxa de hospitalizações e uma maior frequência de abortos 
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espontâneos, em que 40 a 60% dos nados mortos alterações cromossómicas. Também 

no estudo de Gravena, Paula, Marcon, Carvalho e Pelloso (2013) as mulheres com 

gravidez geriátricas apresentam uma maior frequência de complicações gravídicas, quer 

para elas, quer para os recém-nascidos, como hipertensão/pré-eclâmpsia, 

prematuridade, baixo peso ao nascer e índice de apgar baixo. 

Se por um lado a medicina tem contribuído para ajudar as mulheres a conceberem mais 

tardiamente, é importante clarificar que a medicina tem limitações em ultrapassar 

obstáculos que a própria fisiologia reprodutiva da mulher nos coloca. A ideia de que 

tudo é possível, numa altura que a humanidade se procura suplantar à natureza, deve 

ser desmistificada. Para Oliveira, Rocha, Colissi e Sifuentes (2013) com o passar dos anos 

as mulheres tendem em ter mais dificuldade em engravidar de forma natural, 

implicando algumas vezes o recurso a técnicas de procriação medicamente assistidas.  

A Direcção-Geral de Saúde (2015) reconhece que o adiamento da maternidade está 

associado a um aumento das intervenções de diagnóstico pré-natal e ao aumento da 

morbilidade e mortalidade materna e perinatal. O Centre for Disease Control and 

Prevention evidencia que o número de crianças com problemas de aprendizagem, défice 

de atenção, autismo e hiperatividade aumentou 17% entre os anos de 1997 e 2008, 

pressupondo-se que o fenómeno esteja relacionado com a idade avançada dos 

progenitores (Shulevitz, 2012). A International Federation of Gynecology and Obstetrics 

(FIGO), aponta atualmente os 40 anos como a idade em que aumenta a probabilidade 

da grávida desenvolver complicações durante a gravidez, tais como o acréscimo do risco 

de diabetes em 50%, de distúrbios hipertensivos ou de parto pré-termo (International 

Federation of Gynecology and Obstetrics, s.d.). 

Procurando mapear conceptualmente a problemática em estudo, através da figura 1, 

podemos analisar que num mundo cada vez mais global, onde há dificuldade em 

conciliar a vida profissional com a vida pessoal, a mulher, percorrendo as diferentes 

etapas da sua vida, foi retardando a questão da maternidade passando-a para a segunda 

metade da vida, aproximando-se das etapas fisiológicas do climatério e menopausa, o 

que se traduz em elevados desafios. 
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Figura 1: Abordagem Conceptual à problemática da gravidez geriátrica 

 

Desta forma, parece-nos determinante conhecer as características sociodemográficas e 

o impacto clínico de uma gravidez geriátrica nas mulheres portuguesas e os desafios que 

esta realidade se traduz para mulheres, recém-nascidos, famílias e profissionais de 

saúde, tendo como questão de investigação: Qual é o impacto clínico de uma gravidez 

geriátrica nas mulheres portuguesas? 

 

Métodos  

Relativamente ao modo de abordagem, este estudo classifica-se, como estudo 

quantitativo, “…pois este visa sobretudo explicar e predizer um fenómeno pela medida 

das variáveis e pela análise dos dados numéricos” (Fortin, José & Filion, 2009, p.27), por 

outro, é um estudo descritivo, procurando descrever as variáveis em estudo. Face ao 

alcance temporal, os estudos podem ser classificados como transversais em que se 

estudam um ou vários aspetos em sujeitos num determinado momento e longitudinais 

em que se estudam os sujeitos ao longo de vários momentos (Coutinho, 2014), desta 

forma, consideramos este estudo como transversal. 

A população define-se como “um conjunto de elementos (…) que têm características 

comuns” (Fortin, José & Filion, 2009, p. 311) e sobre a qual recai a investigação, diferindo 

da população alvo, na medida em que esta “…é o conjunto das pessoas que satisfazem 

os critérios de seleção definidos previamente e que permitem fazer generalizações…” 

(Fortin, José & Filion, 2009, p. 311), ou seja, são os indivíduos agrupados pelo 

investigador, após definir os seus critérios de inclusão e exclusão. No entanto, 
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considerando que não seria possível abarcar toda a população alvo, definiu-se a 

amostra. A amostra do estudo é do tipo não probabilística, por conveniência, ou seja, 

participaram no estudo as mulheres que cumpriam os critérios de inclusão e se 

encontravam disponíveis para participar no mesmo. Assim, para esta investigação, 

participaram no estudo 198 gestantes, em que como critérios de inclusão definimos que 

estas deveriam de ter idade maior ou igual a 35 anos, sem patologias conhecidas prévias 

à gestação e que aceitassem participar na investigação, autorizando a consulta do seu 

boletim de vigilância da gravidez. Foram tidos em consideração os procedimentos 

formais e éticos face ao termo de consentimento livre e esclarecido das participantes do 

estudo.  

Os dados foram recolhidos para uma folha de registos organizada em duas partes, uma 

primeira parte destinada a dados sociodemográficos (idade, nacionalidade e 

escolaridade) e uma segunda parte destinada a dados obstétricos (desejo da gravidez, 

planeamento da gravidez, vigilância da gravidez, número de consultas de vigilância, 

complicações médicas na gravidez, frequência de curso de preparação para o parto, tipo 

de parto). Os dados reunidos foram tratados estatisticamente no programa informático 

SPSS (Statistical Package for the Social Science), versão 25,0 para o Windows e numa 

folha de cálculo excel. Para sistematizar as informações recolhidas, foi utilizada a 

estatística descritiva, mais concretamente as frequências absolutas (nº), as frequências 

relativas (%), médias (M), Desvio Padrão (σ), Valor Mínimo (Xmín.) e Valor Máximo 

(Xmáx.), tendo em conta os dados em análise. 

 

Resultados  

A média de idades das mulheres grávidas foi de 37,89 anos (σ=5,395), com um valor 

mínimo (Xmín) de 35 anos e um valor máximo (Xmáx) de 45 anos de idade.  

Para 94,5% das mulheres que participaram no estudo, a gravidez foi desejada, ao 

contrário de 4,5% das mulheres que nos indicou que a gravidez não foi desejada. Cerca 

de 80% destas mulheres planearam a sua gravidez e 18,2% não a planearam. 

Pelos dados obtidos, relativamente à frequência das mulheres puérperas em algum 

programa de preparação para o parto, 52,93% frequentaram o programa e 40,45% não 
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frequentaram nenhum programa de preparação para o parto. 79,1% das mulheres 

realizaram mais de sete consultas de vigilância da gravidez (Quadro 1).  

 

nº de consultas de vigilância % 

0 - 3 consultas 6,4 

4 - 6 consultas 12,7 

≥ 7 consultas 79,1 

Não respondeu 1,8 

Quadro 1: Vigilância da gravidez 

 

No que concerne ao contexto de vigilância da gravidez por parte destas mulheres, a 

maioria (68,2%) realizaram a sua vigilância da gravidez em instituições públicas, 

apoiadas por médicos e enfermeiros simultaneamente (Quadro 2). 

 

Se sim, em que contexto as consultas foram realizadas % 

Público (médico e enfermeiro) 68,2 

Público (médico) 6,4 

Privado (médico e enfermeiro) 2,7 

Privado (só médico) 18,2 

Público (centro de saúde) + privado  1,8 

Não respondeu 2,7 

Quadro 2: Contexto de vigilância da gravidez 

 

Quando questionadas sobre o tipo de parto, 54,5% das mulheres puérperas 

responderam que o seu tipo de parto foi eutócico; 13,6% foi distócico e em 30,9% houve 

necessidade de um parto distócico por cesariana (Quadro 3).  

Tipo de parto % 

Eutócico 54,5 

Distócico 13,6 

Cesariana 30,9 

Não respondeu 0,9 

Quadro 3: Tipo de parto 

 

Relativamente às complicações associadas ao processo gravídico (Quadro 4), 75,7 % 

apresentaram algum tipo de complicação, uma percentagem expressiva que vem 
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corroborar a associação entre idade materna avançada com o maior risco de 

complicações na gravidez.  

As complicações mais frequentes observadas foram as síndromes hipertensivas 

específicas da gestação, nomeadamente a pré-eclampsia (15,16%) e a hipertensão 

gestacional (sem evolução para pré-eclampsia, 14,14%), a diabetes gestacional 

(12,63%), o trabalho de parto prematuro (12,62%), o oligâmnios (10,6%) e o atraso de 

crescimento intrauterino (10,6%). 

 

Complicações na Gravidez 

n % 

Nenhuma Complicação  17 8,58 

Pré-Eclampsia 30 15,16 

Diabetes Gestacional 25 12,63 

Hipertensão gestacional (sem evolução para pré-eclampsia) 28 14,14 

Rotura prematura de membranas 20 10,12 

Oligâmnios 21 10,6 

Atraso de Crescimento Intra Uterino (ACIU) 21 10,6 

Trabalho de parto prematuro 25 12,62 

Polidrâmnio 9 4,54 

Feto Morto 2 1,01 

 Total 198 100 

Quadro 4: Complicações associadas ao processo gravídico 

 

 

Discussão 

Face aos resultados, verifica-se que a média de idades das mulheres que participaram 

no nosso estudo foi de 37,89 anos (σ=5,395), no estudo de Alves, Feitosa, Mendes, 

Caminha (2017) verificou-se que das 430 mulheres que participaram no estudo, a 

maioria encontrava-se na faixa etária entre os 35 e os 39 anos de idade (73,4%). Estes 

dados corroboram com a tendência que se tem vindo a observar em que as mulheres 

têm filhos mais tardiamente. Em Portugal, a média de idade das mulheres serem mães 

pela primeira vez, em 2021, foi de 31 anos.  



 

 

RIAGE – Revista Ibero-Americana de Gerontologia – Número 2 | Dezembro 2022 26 
 

Sobre a intenção e desejo de terem filhos, 94,5% das nossas participantes desejaram a 

gravidez e maioritariamente estas mulheres planearam a sua gravidez. É interessante 

analisar que para as mulheres que participaram no estudo qualitativo de Santos, Lopes 

e Botelho11 (2019, p.94) “…tornar-se mãe converte-se no objetivo prioritário das suas 

vidas, quer seja para deixar uma marca da sua passagem – a descendência, contribuindo 

para a propagação da espécie e deixar uma herança genética…”. 

As mulheres participantes no nosso estudo procuraram assegurar uma correta vigilância 

da sua gravidez, onde 79,1% das mulheres realizaram mais de sete consultas de 

vigilância da gravidez, realizando maioritariamente essa vigilância em instituições 

publicas e 52,93% frequentaram o programa de preparação para o parto. No estudo de 

Loureiro12 (2014) intitulado ‘Nascer em Portugal: estudo nacional descritivo’ onde 

participaram 96925 puérperas verificou-se que 73,4% referiram ter tido uma gravidez 

planeada, a grande maioria das mulheres deste estudo referiram ter vigiado a sua 

gravidez, em que o número médio de consultas foi de 8,9 (σ=3,6). Se no nosso estudo a 

maioria (68,2%) das mulheres indicou que realizaram a sua vigilância da gravidez em 

instituições públicas, atendendo a que se tratava de uma gravidez tardia, acompanhadas 

por médico e enfermeiro, no estudo de Loureiro (2014) o acompanhamento foi realizado 

em instituições privadas com médico particular (50,4%), 49,1% num centro de saúde e 

36,4% num hospital. 

Relativamente ao tipo de parto, 54,5% indicam-nos que tiveram um parto foi eutócico e 

30,9% tiveram um parto distócico por cesariana. Apesar de estarmos a abordar a 

temática da gravidez tardia ou geriátrica, em que os achados nos revelam uma maior 

tendência para complicações obstétricas e neonatais, verifica-se, tal como em situações 

de menor vulnerabilidade em que a gravidez ocorre em idades maternas mais jovens, 

que a percentagem de cesarianas no total dos partos feitos nas unidades hospitalares 

tem aumentado significativamente, já que em 1999 esta taxa era de 26,8% e atualmente 

se situa nos 36,3% (Pordata, 2022). No Serviço Nacional de Saúde Português (SNS) os 

partos cirúrgicos correspondem a 29,79% do total, já no privado a taxa é de 68,5%. 

Tratando este estudo do impacto clínico de uma gravidez geriátrica nas mulheres 

portuguesas, observa-se, pelos resultados do nosso estudo, que as complicações mais 
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frequentes observadas foram as síndromes hipertensivas específicas da gestação, 

nomeadamente a pré-eclampsia (15,16%; n=30) e a hipertensão gestacional (sem 

evolução para pré-eclampsia, 14,14%; n=28), a diabetes gestacional (12,63%; n=25), o 

trabalho de parto prematuro (12,62%; n=25), o oligâmnios (10,6%; n=21) e o atraso de 

crescimento intrauterino (10,6%; n=21). Com uma menor percentagem temos a rotura 

prematura de membranas (10,12%, n=20), o polidrâmnio (4,54%; n=9) e feto morto 

(1,01%; n=2). 

No estudo de Laopaiboon, Lumbiganon, Intarut, Mori, Ganchimeg, Vogel, et al. (2014) 

realizado em vários países e que envolveu 308.149 grávidas, verificou-se a relação 

significativa entre idade avançada materna e complicações na gravidez. Para Gonçalves 

e Monteiro (2012) verifica-se que uma das complicações mais associada à gravidez 

geriátrica é a hipertensão arterial especifica da gestação, onde na pesquisa destes 

autores se denota que nas mulheres grávidas com idade superior a 35 anos a 

hipertensão é duas a quatro vezes superior em relação às mulheres grávidas entre os 30 

e os 34 anos de idade, o que nos indica claramente a presenta de um compromisso 

vascular em mulheres com idade mais avançada.  

Na investigação desenvolvida por Alves, Feitosa, Mendes, Caminha (2017) a diabetes 

gestacional é a segunda complicação associada à gravidez tardia mais frequente (17%), 

o que vai ao encontro também dos nossos resultados.  

Para Mgaya, Massawe, Kidanto, Mgaya (2013) as mulheres grávidas com uma idade 

superior aos 40 anos de idade, apresentam um maior risco materno e neonatal, também 

Ates, Batmaz, Sevket, Molla, Dane e Dane (2013), verificaram relação entre a idade 

materna e complicações, como o baixo peso ao nascer e a prematuridade. No estudo 

Alves, Feitosa, Mendes, Caminha (2017) observa-se que o facto de existirem maiores 

complicações obstétricas e neonatais nas gravidezes tardias, pode estar associado uma 

maior incidência de prematuridade e realização de partos distócicos por cesariana, 

sendo que no nosso estudo 30,9% das mulheres que fizeram parte do mesmo realizaram 

um parto por cesariana. 

Os dados obtidos e a sua confrontação com a evidência científica levam-nos a enfatizar 

a importância de refletirmos sobre como se nasce em Portugal. Pensar o nascimento é 
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refletirmos também sobre a forma como envelhecemos. Se por um lado, não podemos 

continuar a arrastar a maternidade para idades mais próximas do climatério, por outro, 

estes dados impelem para desafios às políticas e às instituições sobre as condições 

económicas, sociais e laborais que as mulheres têm para serem e se tornarem mães 

(Figura 2). 

 

 
Figura 2: Abordagem Conceptual à problemática da gravidez e seus desafios. 

 

O estudo apresentado traduz a problemática da gravidez geriátrica e as complicações 

associadas a este fenómeno, tal como procura refletir o impacto que o mesmo se traduz 

ao nível social. Obviamente que os dados apresentados não permitem extrapolações 

nem generalizações dos seus resultados, atendendo a que a amostra é limitada e não é 

uma amostra probabilística da população alvo em geral, no entanto, pensa-se que é 

determinante continuar a aprofundar estudos neste domínio, para que através dos 

mesmos se desvele a realidade, o impacto da mesma no futuro das gerações e os 

desafios que se colocam. O envelhecimento da mulher mãe tem repercussões ao nível 

da suade genésica das próprias populações, sendo elas as principais cuidadoras dos 

filhos, dos idosos e dos dependentes, pelo que, o adiamento da maternidade faz com 

que a mulher na segunda metade da vida se confronte por um lado com filhos muito 

pequenos e provavelmente com dependentes e idosos a seu cargo simultaneamente.  
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Conclusão  

Sabemos, pois, que a emancipação e o empoderamento feminino permitiram às 

mulheres terem um maior controlo sobre a sua fertilidade, associando-se a isso à 

existência de um programa de planeamento familiar mais estruturado e à existência de 

um maior número de técnicas de procriação medicamente assistida, no entanto, a 

conjuntura económica e social têm levado a que muitas mulheres adiem o desejo e 

concretização de serem mães.  

A gravidez tardia ou geriátrica traduz-se inequivocamente de um maior risco de 

complicações para as mulheres, pelo que nos parece fundamental que os profissionais 

de saúde tenham não só um maior conhecimento das mesmas, como as jovens mulheres 

e sociedade em geral estejam conscientes desta problemática, para que se possa refletir 

sobre políticas que permitam as mulheres, caso o desejem, terem melhores condições 

para se tornarem mães mais cedo. 
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Resumo  

Conhecer melhor a realidade e a perceção que os idosos têm da qualidade de vida, pode 

permitir desenvolver e implementar estratégias de ação preventiva que promovam o 

envelhecimento ativo. Neste contexto, as terapias holísticas, podem funcionar como um 

importante recurso terapêutico capaz de influenciar a forma como o idoso se vê, se 

relaciona consigo próprio e com o mundo.  

Assim o presente estudo teve como objetivo avaliar os contributos das terapias 

holísticas para a promoção da qualidade de vida de 79 idosos, residentes na Região do 

Algarve, praticantes de Yoga/Pilates. Trata-se de um estudo exploratório, de caráter 

descritivo, comparativo, correlacional e transversal.  
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Para tal, recorreu-se a um questionário sociodemográfico, à Escala de Espiritualidade e 

ao Instrumento de Avaliação da Qualidade de Vida, ambos adaptados e validados para 

a população portuguesa. Com base na análise dos resultados, verificou-se que 

efetivamente a subjetividade e a multidimensionalidade inerentes ao conceito de 

qualidade de vida se encontram patentes neste estudo.  

Os dados indiciam que várias são as variáveis que podem influenciar a perceção da 

qualidade de vida do idoso, destacando-se, os aspetos físicos, psicoemocionais, 

socioculturais, familiares e espirituais de cada um. Concluindo-se, desse modo, que as 

terapias holísticas, bem como a espiritualidade podem funcionar como ferramenta 

eficaz e capaz de promover a saúde, bem-estar e qualidade de vida desta população-

alvo, com reflexos no envelhecimento positivo e ativo.  

Palavras-Chave: Envelhecimento ativo; Qualidade de vida; Terapias holísticas; 

Espiritualidade. 

 

Introdução 

O envelhecimento populacional apresenta-se como uma das maiores tendências e 

desafios do século XXI, visto o número de pessoas com ≥ 60 anos de idade estar a crescer 

a um ritmo superior ao dos grupos etários mais jovens, em praticamente todos as 

regiões do mundo. Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU, 2019), prevê-se 

que até 2050, aproximadamente um quarto da população, a nível mundial tenha ≥ 60 

anos de idade (passando dos 962 milhões, em 2017 para 2,1 mil milhões em 2050), com 

exceção do continente africano.  

À semelhança de outros países europeus, também em Portugal, se tem verificado, ao 

longo das décadas, um agravamento contínuo do índice de envelhecimento, devido 

entre outros aspetos, ao progressivo aumento da população idosa e da longevidade, 

consequência da diminuída taxa de natalidade e da população jovem. 

De acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE, 2021), o nosso país registou, na 

última década, um decréscimo de 2,1% da população, que abrangeu todas as faixas 

etárias com exceção do grupo etário dos ≥ 65 anos de idade, que apresentou um 

crescimento de 20,6%. Verificando-se, ainda, que o índice de envelhecimento em 
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Portugal continua a agravar-se progressivamente, passando dos 128 idosos/100 jovens, 

em 2011, para 182 idosos em 2021.   

Razões pelas quais o envelhecimento demográfico se apresenta como um dos maiores 

desafios para as sociedades modernas, visto acarretar consigo fortes implicações a 

todos os setores, nomeadamente socioeconómico, cultural e político, com efeitos nas 

áreas da saúde, bem-estar, prestação de serviços, dos cuidados a prestar aos idosos e 

respetivas famílias, bem como, dos laços intergeracionais. 

O envelhecimento carateriza-se por ser um processo natural, progressivo e irreversível, 

que acompanha o ser humano ao longo de toda a sua vida. Podendo, ainda, estar 

associado ao envelhecimento ativo (EA) ou bem-sucedido em que existe baixa 

probabilidade de doença e incapacidade, comprometimento ativo com a vida e elevado 

funcionamento físico e cognitivo, ou por sua vez, encontrar-se associado ao 

envelhecimento patológico, onde ocorrem patologias, muitas vezes crónicas, que 

afetam a qualidade de vida (QV) dos idosos. Deste modo, para se compreender melhor 

o processo de envelhecimento, é fundamental adotar-se uma perspetiva 

multidimensional, visto que este, resulta da correlação de múltiplos processos de 

desenvolvimento, que são influenciados por vários fatores (físicos, biológicos, 

psicológicos e sociais) e que interagem entre si ao longo de toda a vida (Luísa, 2020; 

Ribeiro & Paúl, 2018; Sequeira, 2016).  

Perante o fenómeno do envelhecimento populacional, a Organização Mundial de Saúde 

(OMS, 2002), propôs o modelo de EA, que se centra em quatro pilares basilares: a saúde, 

as relações sociais, a segurança e a aprendizagem ao logo da vida. Visando o 

desenvolvimento de estratégias que permitam melhorar a QV dos idosos à medida que 

vão envelhecendo (Ribeiro & Paúl, 2018). Pois, é fundamental que estes se encontrem 

inseridos num processo contínuo de oportunidades que lhes permita manterem-se 

ativos e plenamente adaptados às dimensões individuais, sociais, culturais, espirituais e 

civis ao longo de toda a sua vida. Para tal é necessário, conhecer e entender melhor a 

realidade em que estes se encontram inseridos e a perceção que têm relativamente à 

QV, a fim de se estabelecerem políticas públicas e estratégias preventivas que conduzam 
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ao desenvolvimento de planos de cuidados de saúde e serviços mais adequados a esta 

população.  

Neste contexto, as Terapias Alternativas e Complementares (TAC), também conhecidas 

por terapias holísticas, podem desempenhar um papel importante neste processo, visto 

adotarem uma abordagem terapêutica integrativa em que o ser humano é visto como 

um todo holístico, onde se unifica corpo, mente e espírito. 

Embora, façam parte integrante da cultura oriental há milhares de anos, pelos seus fins 

espirituais e inúmeros benefícios, nomeadamente nas áreas da saúde e do bem-estar, 

só recentemente os ocidentais manifestaram maior interesse por este tipo de terapias, 

por estas adotarem uma conceção holística de saúde. 

Reconhecendo a saúde como um direito humano fundamental, em 1998, a OMS 

reconheceu as TAC como parte integrante das Medicinas Alternativas e 

Complementares. Incentivado, desde então, os Estados Membros a desenvolverem 

políticas públicas que integrem estas terapias nos seus sistemas nacionais de saúde 

(Silva, 2015). Entre as várias terapias holísticas encontram-se o Yoga e o Pilates que se 

tornaram bastante populares, nos últimos anos, entre os ocidentais e, especialmente, 

entre os idosos, pelos seus fins espirituais e inúmeros benefícios.  

De acordo com a OMS, 2020, é fundamental que todas as pessoas, independentemente 

da idade, adotem um estilo de vida saudável, tendo por base uma alimentação 

equilibrada e a prática regular de atividade física, visto assumir um papel preponderante 

na prevenção e manutenção da saúde, bem-estar e QV. 

Neste âmbito, acredita-se que a prática regular de atividades que combinem posturas 

corporais, com técnicas de respiração, concentração e relaxamento, tal como o Yoga e 

o Pilates, possam contribuir para a prevenção, promoção e manutenção da saúde e bem-

estar físico dos idosos, nomeadamente a nível dos sistemas respiratório e 

cardiovascular. Além de lhes proporcionar um maior equilíbrio, mobilidade e 

flexibilidade corporal, bem como, fortalecer a força muscular, o que poderá conduzir, 

não só, a uma maior autonomia e independência para realização das atividades de vida 

diária (AVD´s), mas também, auxiliar na prevenção de algumas doenças degenerativas 

(como osteoporose, artrite, dor de costas e joelhos, etc.) e na redução do risco de 
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quedas e fraturas (Bueno, Araújo & Oliveira, 2019; Mizuno, Brandani, Deutsch, Rossi & 

Monteiro, 2018; Nery, Mugnol, Xavier & Alves, 2016).  

Não obstante todos os benefícios já mencionados, a prática regular de Yoga/Pilates pode 

promover uma melhoria da capacidade cognitiva, nomeadamente, a nível do 

desempenho de atividades que impliquem a capacidade de concentração, atenção e 

memória. Contribuir para uma diminuição dos níveis de ansiedade, stress e depressão, 

promover uma melhoria da qualidade de sono, autoestima, bem-estar e QV, resultantes 

da regulação do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal e do sistema nervoso simpático 

(Kovalek & Guérios, 2019; Ramanathan, Bhavanani & Trakroo, 2017; Rodrigues, 2019). 

À medida que a idade avança, existe uma maior probabilidade de o idoso ser 

confrontado com situações de perda e algumas alterações (físicas/fisiológicas, 

psicológicas, emocionais e sociais), que se podem traduzir numa maior prevalência de 

sentimentos negativos e. por conseguinte, maior necessidade de procurar recursos e 

estratégias que o ajudem a enfrentar determinadas situações adversas. Podendo a 

espiritualidade desempenhar um papel importante nesta fase da vida, funcionando 

como mecanismo protetor capaz de influenciar o bem-estar e QV destas pessoas.  Esta, 

carateriza-se pela capacidade que o ser humano tem de procurar significado e propósito 

para a vida. Podendo, ainda, atuar como forma de lidar e enfrentar problemas e 

situações adversas decorrentes do seu processo de desenvolvimento (Dias & Pais-

Ribeiro, 2018). Ainda de acordo com os autores, a QV nos idosos encontra-se associada 

a vários fatores, destacando-se entre outros, a componente espiritual, que pode 

funcionar como importante recurso capaz de influenciar positivamente a saúde, bem-

estar e QV desta população. 

Consciente da problemática que se encontra inerente ao progressivo aumento do índice 

de envelhecimento no nosso país, o presente estudo, surgiu da urgente necessidade de 

se identificarem e incrementarem estratégias que permitam aos idosos vivenciarem esta 

etapa da sua vida de forma digna e com uma QV satisfatória. Tendo como objetivo 

avaliar os contributos das terapias holísticas, na manutenção e prevenção da qualidade 

de vida de 79 idosos residentes na Região do Algarve, praticantes de Yoga e/ou Pilates.  
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Métodos 

O presente estudo carateriza-se por ser um estudo exploratório, de caráter descritivo, 

correlacional e transversal. Para elaboração do mesmo procedeu-se a uma breve revisão 

bibliográfica sobre a temática, tendo-se, para tal, o cuidado de pesquisar estudos 

científicos realizados na área e, instrumentos, que pudessem avaliar o objetivo do 

estudo. De salientar que os objetivos, os procedimentos do estudo, a garantia do 

anonimato e a autorização para publicação dos dados fornecidos constaram dos termos 

de consentimento assinados pelos participantes. Permitindo, desta forma, que a 

investigação seguisse todos os padrões éticos e deontológicos exigidos. 

Para recolha dos dados, foram aplicados: um questionário sociodemográfico, construído 

especificamente para este fim e com o intuito de recolher informação pertinente à 

caraterização da amostra. O instrumento de avaliação da Qualidade de Vida – IAQdV 

(Fonseca, Nunes, Teles, Martins, Paúl & Castro-Caldas, 2009), que foi desenvolvido para 

medir a QV relacionada à saúde. À semelhança da versão original - The Assessment of 

Quality of Life Instrument (AQoL), também esta é constituída por 15 itens, distribuídos 

por cinco categorias distintas: doença, vida independente, relações sociais, sentidos e 

bem-estar psicológico. A cotação de cada item faz-se numa escala de 0 (zero), a 3 (três). 

Também nesta versão, quanto mais baixa a pontuação, melhor a avaliação da respetiva 

QV, quer por fator quer em termos globais. A QV global obtém-se através da soma das 

pontuações obtidas em cada item. 

E, a Escala de Espiritualidade (Pinto & Pais-Ribeiro, 2007), com o objetivo de identificar 

as variáveis psicossociais que se encontram associadas à otimização da saúde e QV dos 

inquiridos. Carateriza-se por ser um instrumento de autopreenchimento, constituído 

por cinco itens, cujas respostas são obtidas por uma escala do tipo Likert que 

quantificam a concordância do indivíduo com questões relacionadas com a dimensão da 

espiritualidade. As respostas variam entre 1 (não concordo) a 4 (plenamente de acordo). 

Da análise fatorial resultaram duas subescalas: a subescala Crenças e a 

Esperança/Otimismo. A cotação de cada subescala é efetuada através da média dos 

itens da mesma. Quanto maior o valor obtido em cada item, maior a concordância com 

a dimensão avaliada.  
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A amostra foi composta por 79 idosos de ambos os sexos com idades compreendidas 

entre os 60 e os 76 anos de idade, residentes no Algarve, que praticavam Yoga e/ou 

Pilates. Para recolha da mesma recorreu-se à amostragem não probabilística por 

conveniência, obedecendo aos seguintes critérios de inclusão: idosos com ≥ 60 anos de 

idade, de nacionalidade portuguesa, residentes no Algarve, praticantes de Yoga ou 

Pilates e que aceitaram participar no estudo.  

Após a recolha de dados, seguiu-se a análise e interpretação dos mesmos. Tendo-se, 

para tal, recorrido à metodologia quantitativa, por esta adotar uma postura objetiva e 

positivista, buscando assim a quantificação, extrapolação e generalização dos dados à 

população em geral. Todo o procedimento de tratamento e análise estatística dos dados 

foi realizada através do programa informático para Windows - Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS), versão 25.0.  

Para análise descritiva dos dados, calcularam-se medidas de tendência central (média, 

mediana, mínimo e máximo) e medidas de dispersão (desvio-padrão). Para se 

compararem as diferenças entre grupos recorreu-se ao teste não paramétrico de Mann-

Whitney (U), e para se avaliar a correlação entre as variáveis dependentes (QV e a 

espiritualidade) e as variáveis independentes (dados sociodemográficos) recorreu-se ao 

Coeficiente de Correlação de Spearman (rho).  

Resultados 

Foram avaliados 79 idosos de ambos os sexos, 66% do sexo feminino e 34% do sexo 

masculino, com idades compreendidas entre os 60 e os 76 anos (M = 66,44; DP = 4,615), 

maioritariamente reformados (57%), casados (49,4%) e detentores do ensino 

secundário ou superior (43%; 30,4% respetivamente).  

Com base na análise dos resultados constatou-se que 58,2% dos inquiridos praticavam 

Yoga e/ou Pilates há mais de 2 anos, com uma frequência de pelo menos 2 vezes 

/semana (40,5%), sendo, o Yoga a prática mais procurada por estes (67,1%). Tendo os 

idosos iniciado estas práticas por questões de relaxamento (48%), ou para combater os 

níveis de ansiedade, depressão e/ou stress (43%).  

Adicionalmente verificou-se que 78,5%. dos inquiridos percecionaram algumas 

melhorias na realização das suas AVD´s após terem iniciado estas práticas. Da mesma 
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forma que percecionaram alguns benefícios a nível de saúde, nomeadamente, a nível do 

sistema respiratório (64,6%), bem como, a nível de bem-estar (físico, psicológico e 

emocional). Tendo a maioria dos idosos indicado que a prática de Yoga/Pilates lhes 

proporcionou uma melhoria da postura (93,7%) e do equilíbrio (72,2%), contribuiu para 

uma diminuição dos seus níveis de ansiedade, depressão e stress (82,3%), promoveu 

uma melhoria da concentração (70,9%), qualidade de sono (57%), estado de humor 

(69,6%) e autoconfiança (60,8%).  

Também, a nível de bem-estar social foram percecionados alguns benefícios, 

nomeadamente, na interação social com os amigos (74%) e familiares (45%). Além isso, 

58% dos inquiridos indicaram que estas práticas lhes permitiram a criação de novos 

amigos. 

Com base na análise dos dados resultantes da comparação das variáveis do IAQdV e da 

Escala de Espiritualidade em função do género, verificou-se que dentro das seis variáveis 

que compõem o IAQdV se encontraram diferenças estatisticamente significativas nos 

fatores Vida Independente (U= 550,00; p= ,035; d= 0,36) e, Sentidos (U= 521,50; p= ,039; 

d= 0,43). Verificando-se adicionalmente que nos inquiridos femininos a tendência 

central de tais variáveis é inferior à dos masculinos. Considerando que no IAQdV 

pontuações menores são indicadoras de uma maior QV, acredita-se que, em tais 

variáveis, as mulheres apresentam valores significativamente maiores que os homens. 

Relativamente à Escala de Espiritualidade, também, se encontraram diferenças 

estatisticamente significativas na subescala Crenças (U= 479,50; p= ,018; d= 0,54), 

Esperança/Otimismo (U= 279,50; p≤ ,001; d= 1,13) e na totalidade da escala (U= 281,00; 

p≤ ,001; d= 1,12). Constatando-se, ainda, que nos inquiridos femininos a tendência 

central das Crenças, Esperança/Otimismo e Espiritualidade é superior à dos masculinos. 

No presente caso, ao contrário do que acontece com o IAQdV, pontuações mais 

elevadas têm uma conotação positiva, isto é, protetora da pessoa. 

No que diz respeito à correlação entre a idade e o IAQdV encontraram-se correlações 

estatisticamente significativas nos fatores Relações Sociais (rs= ,24; p= ,036) e Qualidade 

de Vida (rs= ,29; p= ,009). Note-se, ainda, a presença de correlação marginalmente 

significativa no fator Doença (rs= ,22; p= ,051). Deste modo, os dados sugerem que a 
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saúde, as relações sociais e, de um modo geral, a QV tendem a deteriorar-se à medida 

que a idade avança. Da mesma forma que se encontraram correlações estatisticamente 

significativas na subescala Esperança/Otimismo (rs= -,43; p≤ ,001) e na totalidade da 

escala (rs= -,38; p= ,001), sendo tais associações de magnitude moderada. Revelando, 

assim, os dados que à medida que a idade avança a esperança/otimismo e, de um modo 

geral, a espiritualidade tendem a diminuir. 

Ainda com base na análise dos resultados encontraram-se diferenças significativas entre 

o estado civil e todos os fatores que constituem o IAQdV. Apesar da magnitude de efeito 

ser apenas forte na totalidade da escala, verificou-se que o grupo dos casados apresenta 

valores mais altos de QV comparativamente com o outro grupo. Relativamente ao 

construto da espiritualidade, encontraram-se diferenças estatisticamente significativas 

entre o estado civil e as subescalas Esperança/Otimismo (U= 476,5; p= ,006; d= 0,63) e 

Espiritualidade (U= 557,00; p= ,051; d= 0,43). Tendo o grupo dos casados apresentado 

valores superiores comparativamente ao outro grupo. 

Todavia, os dados revelaram uma correlação estatisticamente negativa entre a 

escolaridade e os fatores Vida Independente (rs= -,29; p= ,009), Relações Sociais (rs= -

,31; p= ,005) e QV, (rs= -,22; p= ,049). Desta forma, os resultados indicaram que a 

escolaridade influencia a QV dos participantes, embora a magnitude de tais associações 

seja relativamente modesta. Observou-se, ainda, uma correlação estatisticamente entre 

a escolaridade e a subescala Esperança/Otimismo (rs= ,28; p= ,013), indiciando que os 

inquiridos com maior nível de escolaridade apresentam níveis mais altos de 

esperança/otimismo. 
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Tendo por base, os dados, da Tabela 1, verificou-se uma correlação estatisticamente 

significativa entre o tempo de prática e os fatores Vida Independente (rs= -,28; p= ,012), 

Relações Sociais (rs= -,25; p= ,029) e QV (rs = -,21; p = ,055). Revelando, ainda, os dados, 

que os que praticam Yoga/Pilates há mais tempo apresentam valores mais favoráveis de 

QV comparativamente com os outros. E, entre a frequência semanal e os fatores Doença 

(rs= -,30; p= ,008), Relações Sociais (rs= -,31; p= ,005), Sentidos (rs= -,26; p= r,005), Bem-

Estar Psicológico (rs= -,26; p= ,020) e Qualidade de Vida (rs= -,39; p≤,001). Observando-

se, assim, que os que praticam com maior frequência estas atividades apresentaram 

melhores pontuações.  

Relativamente à Escala de Espiritualidade, encontraram-se correlações estatisticamente 

significativas entre o tempo de prática e a subescala Esperança/Otimismo (rs = ,23; p = 

,042), ou seja, à medida que o tempo de prática aumenta a esperança/otimismo, 

também, tende a aumentar. Da mesma forma que se verificou uma correlação 

estatisticamente significativa entre a frequência semanal e as subescalas 

Esperança/Otimismo (rs = ,42; p ≤ ,001) e Espiritualidade (rs = ,36; p = ,001). Revelando 

os dados que à medida que as práticas se tornam mais frequentes os níveis de 

esperança/otimismo e de espiritualidade tendem a aumentar.  

Com base na Tabela 2, encontraram-se correlações estatisticamente significativas, de 

forma negativa, entre o IAQdV e a Escala de Espiritualidade. Observando-se, correlações 

Tabela 1. Correlações de Spearman: tempo de treino e frequência semanal vs  QV e Espiritualidade.

Tempo de prática
Frequência 

semanal

Doença rho -0,11 -0,3

p 0,325 0,008

rho -0,28 -0,1

p 0,012 0,371

rho -0,25 -0,31

p 0,029 0,005

rho -0,14 -0,26

p 0,229 0,02

rho -0,11 -0,28

p 0,354 0,014

rho -0,21 -0,39

p 0,059 ≤,001

rho 0,01 0,09

p 0,896 0,429

rho 0,23 0,42

p 0,042 ≤,001

rho 0,16 0,36

p 0,153 0,001
Espiritualidade

Notas: rho  – Coeficiente de Correlação de Spearman; p  – Probabilidade de Significância Bilateral .

IAQdV

Escala de Espiritualidade

Crenças

Esperança/Otimismo

Vida Independente

Relações Sociais

Sentidos

Bem-Estar

Qualidade de Vida
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estatisticamente negativas entre os Fatores Vida Independente (rs = -,24; p = ,031), 

Relações Sociais (rs = -,44; p = ≤,001), Sentidos (rs = -,22; p = ,047) Qualidade de Vida (rs 

= -,36; p = ,001) e a subescala Esperança/Otimismo. E, entre a Espiritualidade e os fatores 

Relações Sociais (rs = -,361; p = ,001) e Qualidade de Vida (rs = -,27; p = ,016). Indiciando 

os dados que à medida que o grau de independência, suporte social e QV tende a 

aumentar, os níveis de esperança/otimismo e espiritualidade tendem a diminuir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discussão 

De acordo com os resultados constatou-se que a amostra é predominantemente 

feminina, relativamente jovem (M= 66 anos de idade) e com um grau académico 

bastante acima da média nacional. Da mesma forma, verificou-se que a maioria dos 

idosos são casados e vivem com o cônjuge/companheiro(a), o que poderá significar um 

maior suporte social, autoconfiança, esperança/otimismo perante o futuro e uma QV 

mais satisfatória, por sentirem que as suas necessidades e cuidados serão assegurados 

pela família (Dias & Pais-Ribeiro, 2018).  

Ainda com base na análise dos resultados confirmou-se que a maioria dos inquiridos 

praticam regularmente atividade física, mais propriamente Yoga ou Pilates, sendo, no 

entanto, o Yoga a prática mais procurada por eles. Tendo-se, adicionalmente, verificado 

que estas terapias proporcionaram aos idosos alguns benefícios nomeadamente, a nível 

do sistema respiratório, assim como, contribui para uma melhoria do equilíbrio e 

postura corporal. Podendo, desse modo, conduzir, não só, a uma maior autonomia para 

Crenças Esperança/Otimismo Espiritualidade

rho 0,04 -0,17 -0,1
p 0,722 0,129 0,383

rho 0,03 -0,24 -0,16
p 0,764 0,031 0,155

rho -0,14 -0,44 -0,361
p 0,223 ≤,001 0,001

rho 0 -0,22 -0,17
p 0,997 0,047 0,142

rho 0,05 -0,18 -0,11
p 0,651 0,109 0,314

rho -0,02 -0,36 -0,27
p 0,832 0,001 0,016

Notas: rho  – Coeficiente de Correlação de Spearman; p  – Probabilidade de Significância Bilateral.

Tabela 2. Correlação de Spearman: Qualidade de Vida vs Espiritualidade. 

Doença

Vida Independente

Relações Sociais

Sentidos

Bem-Estar

     Qualidade de 

Vida
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realização das AVD´s, mas também, auxiliar na prevenção e manutenção de algumas 

doenças músculo-esqueléticas e na redução do risco de quedas ou fraturas, tal como 

referido nos estudos de Bueno et al. (2019) e Mizuno et al. (2018).   

Não obstante todos os benefícios já mencionados, parece que estas terapias, também, 

podem promover uma melhoria da saúde mental e bem-estar psicoemocional dos 

idosos, indo ao encontro de alguns autores. Ao mencionarem que estas terapias podem 

proporcionar um maior relaxamento resultante da regulação do eixo hipotálamo-

pituitária-adrenal e do sistema nervoso simpático, traduzindo-se numa diminuição dos 

níveis de ansiedade, depressão e/ou stress. Além de promover uma melhoria da 

qualidade de sono, estado de humor, concentração e autoconfiança, podendo, desse 

modo, proporcionar um sentimento de maior conforto, esperança/otimismo perante o 

futuro e, por conseguinte, uma melhor QV (Dias & Pais-Ribeiro, 2018; Kovalek & Guérios, 

2019; Ramanathan et al.,2017). 

Também a nível de bem-estar social foram percecionados alguns benefícios, 

nomeadamente, na relação com os amigos e familiares. Assim como, na aquisição de 

novos grupos de amigos, o que poderá dever-se ao facto, destas terapias, 

proporcionarem aos seus praticantes algumas alterações comportamentais que se 

refletem na forma como se relacionam consigo próprios, com os outros e o meio e, na 

forma como reagem e enfrentam determinados problemas e situações adversas 

(Kovalek e Guérios, 2019; Mizuno et al., 2018; Nery et al., 2016). 

Posteriormente, constatou-se que existem vários fatores que podem influenciar a QV e 

espiritualidade destes idosos, nomeadamente, os de ordem pessoal, cultural, social e 

ambiental. Pois de acordo com a análise dos resultados, verificou-se que as mulheres 

apresentam uma perceção de QV superior à dos homens. Sendo, no entanto, a vida 

independente e os sentidos, as variáveis que assumem maior peso para elas. Divergindo 

da literatura que é unânime em defender que a população feminina apresenta níveis de 

independência, capacidade funcional e QV inferiores aos homens (Dias & Pais-Ribeiro14, 

2018; Fonseca et al., 2009; Luísa, 2020). Observando-se, ainda, que as mulheres tendem 

a recorrer mais frequentemente a estratégias religiosas relativamente aos homens, o 
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que poder-se-á dever a fatores culturais (Dias & Pais-Ribeiro,2018; Pinto & Pais-Ribeiro, 

2007).   

Por outro lado, os dados indicaram que à medida que a idade avança, a saúde, as 

relações sociais e a QV tendem a deteriorar-se. Assim como, as expetativas, esperança 

e otimismo perante o futuro, também, tendem a diminuir, o que já era expectável. Pois 

acredita-se que à medida que a pessoa envelhece e se aproxima a finitude da vida, a 

esperança/otimismo perante o futuro tendem a desaparecer, visto que, este é, muitas 

vezes, incerto e com poucas expetativas, limitando-se o idoso, a viver o seu dia-a-dia 

sem preocupações com o futuro (Dias & Pais-Ribeiro, 2018; Pinto & Pais-Ribeiro, 2007). 

Ainda com base na análise dos resultados, acredita-se que os inquiridos que praticam 

Yoga/Pilates, há mais tempo e com maior frequência semanal, apresentam, melhor 

estado de saúde, maior autonomia e suporte social. Podendo, ainda, proporcionar um 

maior sentimento de conforto, esperança/otimismo perante o seu processo de 

desenvolvimento e uma melhor QV. Convergindo com os estudos de Kovalek e Guérios 

(2018) e Mizuno et al. (2018), ao defenderem que um maior contacto com estas práticas, 

interiorização dos seus conceitos filosóficos e aplicação dos mesmos no quotidiano 

pode, por um lado, promover um maior relaxamento e autoconhecimento aos seus 

praticantes. E, por outro, influenciar, não só, na forma como estes lidam e enfrentam 

determinados problemas e situações adversas, mas também, na forma como 

percecionam a sua saúde, bem-estar e QV. 

Relativamente ao estudo correlacional entre ambos os construtos, verificou-se uma 

correlação negativa entre a QV e a espiritualidade, divergindo dos estudos de Dias e 

Pais-Ribeiro (2018) e Pinto e Pais-Ribeiro (2007), que indicam uma relação positiva. Os 

resultados obtidos sugerem, ainda, que à medida que a autonomia, o suporte social e a 

QV tendem a aumentar, os idosos têm menor necessidade de recorrerem a estratégias 

religiosas. Assim sendo, acredita-se que, embora a espiritualidade faça parte da vida 

destes idosos, esta, não é utilizada como estratégia de coping religioso/espiritual, mas 

antes, como forma de encarar a vida, numa perspetiva mais positivista, isto é, como 

forma de procurar a sua verdadeira essência e propósito de vida,  
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Conclusão 

De acordo com a análise e discussão dos resultados constatou-se que vários fatores 

podem influenciar a saúde, bem-estar, QV e espiritualidade dos inquiridos, 

nomeadamente, fatores de ordem pessoal, social, cultural e ambiental. Verificando-se 

que, para estes idosos, ter uma QV satisfatória significa estarem física e 

psicologicamente bem de saúde, serem autónomos e independentes, terem um bom 

suporte social e familiar, terem uma vida digna e manterem-se socialmente ativos. Além 

de se ter verificado que a espiritualidade faz parte da vida da população-alvo. No 

entanto, ao invés de a maioria dos estudos para estes idosos, a espiritualidade encontra-

se associada, não tanto, a questões religiosas, mas antes, como forma de procurar 

significado e propósito de vida. 

 Da mesma forma, os resultados indiciaram que as terapias holísticas e, particularmente, 

o Yoga e o Pilates podem funcionar como importante recurso terapêutico e 

complementar capaz de auxiliar na prevenção e manutenção da saúde, bem-estar e QV 

destes idosos. Concluindo-se que as terapias holísticas, e especialmente as que 

combinam posturas corporais, com técnicas de respiração, equilíbrio, concentração e 

meditação, façam parte integrante dos cuidados de saúde e das rotinas diárias dos 

idosos, na medida em que parecem contribuir positivamente para a promoção do 

processo de envelhecimento ativo ou bem-sucedido.  
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Resumo 

Numa abordagem multidisciplinar centrada na pessoa idosa, inserida na comunidade, 

realizou-se um projeto em que, mensalmente, foram mobilizados profissionais de saúde 

de um hospital para a realização de meios complementares de diagnóstico em utentes 

de unidades de cuidados de saúde primários, cujos polos se situam na periferia do 

Concelho. Este estudo deteve como objetivo caracterizar a população utilizadora dos 

Meios Complementares de Diagnóstico de proximidade. É um estudo observacional 

casuístico. População-alvo: utentes que realizaram meios complementares de 

diagnóstico (análises clínicas, eletrocardiograma e/ou ecografia de tecidos moles) 

inscritos nas unidades de saúde dos autores, entre 1 de abril e 31 de dezembro de 2021. 

A amostra contou com 243 utentes. Variáveis: dados sociodemográficos e clínicos. 

Fonte: processo clínico eletrónico (SClínico e RSE). Tratamento estatístico: Microsoft 

Excel. Como resultados obtivemos: Idade média: 65 anos; 60% amostra com idade igual 

ou superior a 65 anos. Residência: 98% residem em freguesias do Concelho. As análises 

clínicas revelam-se o MCD mais solicitado (71%). As patologias mais prevalentes, 

acima dos 65 anos, são: hipertensão arterial (80%), dislipidemia (71%), patologia 

osteoarticular (46%), obesidade (38%), doença neurocognitiva (32%). Constatou-se 
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mobilidade reduzida em 26% dos utentes. Os utentes maiores de 65 anos evidenciam 

uma maior percentagem de co-morbilidades que podem condicionar a mobilidade e 

comprometer o acesso aos serviços de saúde para realização de MCD. Demonstra-se 

pertinente aprofundar o estudo sobre as condições de acessibilidade e grau de adesão 

e satisfação dos utentes, visando uma maior equidade, conforto e menor tempo de 

espera no acesso aos cuidados de saúde dos utentes que vivem à periferia. 

Palavras-Chave: meios complementares de diagnóstico; comunidade; pessoa idosa; 

cuidados de saúde primários; acessibilidade 

 

Introdução 

Numa população como a portuguesa, em que o envelhecimento e a elevada prevalência 

de doenças crónicas determinam o aumento da necessidade de recurso aos cuidados de 

saúde, impõe-se ao Serviço Nacional de Saúde (SNS) dar a resposta necessária face às 

necessidades dos utentes idosos, nomeadamente relativamente à acessibilidade.  

Entre 2009 e 2019 tornou-se mais acentuado o duplo envelhecimento demográfico 

observado nas últimas décadas em Portugal, compatível com o estreitamento da base e 

alargamento do topo evidenciado pela comparação das respetivas pirâmides etárias, 

com consequente elevado índice de envelhecimento - por cada 100 jovens (menores de 

15 anos) em 2019 residiam 163,2 idosos (Direção Geral de Saúde, 2012). 

 

Equidade e Acesso em Saúde 

De acordo com a Constituição (Artigo 13.º, n.º 2), ‘todos têm direito à proteção da saúde 

e o dever de a defender e promover’ (Artigo 64.º, n.º 1). A equidade e acesso universal 

aos cuidados de saúde são garantidos em Portugal pelo Serviço Nacional de Saúde e pela 

Lei de Bases da Saúde (Lei 56/79; Lei 48/90). A equidade em saúde é a ausência de 

diferenças evitáveis, injustas e passíveis de modificação do estado de saúde de grupos 

populacionais de contextos sociais, geográficos ou demográficos diversos. Expressa-se 

como a igual oportunidade de cada cidadão atingir o seu potencial de saúde. O acesso 

aos cuidados de saúde é uma dimensão da equidade e define-se como a obtenção de 
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cuidados de qualidade necessários e oportunos, no local apropriado e no momento 

adequado (Direção Geral de Saúde, 2021). 

 

Desigualdade em Saúde e Utilização dos Cuidados de Saúde 

As desigualdades em saúde dizem respeito à existência de diferenças no estado de 

saúde e nos respetivos determinantes entre diferentes grupos da população. Algumas 

são inevitáveis, não sendo possível alterar as condições que as determinam. Outras, 

porém, afiguram-se desnecessárias e evitáveis, traduzindo verdadeiras iniquidades em 

saúde; torna-se, por isso, mandatório, no plano ético, tomar medidas que as permitam 

reparar. As desigualdades em saúde estão fortemente associadas a determinantes 

sociais: nível socioeconómico e educacional, estilos de vida e acesso aos cuidados de 

saúde. Verifica-se existir um gradiente social em saúde, em que, quanto mais baixa for 

a posição dos indivíduos no escalonamento social, menor é a probabilidade de 

concretizarem em pleno o potencial individual de saúde. A utilização dos cuidados de 

saúde é mediada por fatores predisponentes e de capacitação. Os fatores de 

predisposição determinam a capacidade do indivíduo para se responsabilizar pela 

utilização adequada dos cuidados de saúde disponíveis. Por sua vez, os fatores de 

capacitação dizem respeito aos meios necessários para o indivíduo aceder efetivamente 

aos serviços de saúde e para os utilizar como, por exemplo, a possibilidade de suportar 

os custos de transporte. ² A acessibilidade depende da oferta de serviços e da utilização 

pelo cidadão. Para uma adequada oferta de serviços de saúde, estes devem estar 

organizados de forma proporcional, necessária e suficiente às necessidades de saúde do 

cidadão. Os Sistemas de Saúde orientados para os Cuidados de Saúde Primários, como 

cuidados holísticos, de proximidade, continuidade e transversais, mostram melhor 

desempenho, melhores resultados, mais equidade e acessibilidade, melhor relação 

custo-benefício e maior satisfação do cidadão. A despesa com serviços e tratamento 

pode ser uma barreira no acesso aos cuidados de saúde. Situações de doença com os 

custos que daí decorrem e opções entre a saúde e bens essenciais podem ser fatores 

precipitantes de pobreza, sobretudo para doentes crónicos e idosos. Estes grupos são 
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os que mais necessitam de cuidados de saúde, ficando duplamente fragilizados (Direção 

Geral de Saúde, 2021). 

 

Dimensões no Acesso aos Cuidados de Saúde 

O acesso adequado resulta de várias dimensões inter-relacionadas, nomeadamente:  

i. procura adequada de serviços, consequência da perceção da saúde e do serviço 

como a resposta mais vantajosa;  

ii. disponibilidade, referida à oferta adequada de cuidados às necessidades da 

população; 

iii. proximidade, refletida pela dispersão geográfica dos serviços;  

iv. custos diretos, como aquisição de serviços;  

v. custos indiretos, como faltas ao emprego e o transporte;  

vi. qualidade, quanto à organização dos serviços e à dimensão técnica e 

humanização; 

vii. aceitação, resultante das expectativas, atitudes e comportamentos do cidadão.  

 

Oportunidades no Acesso e Equidade dos Cuidados de Saúde 

Para o utente:  

i. Valorização da continuidade de cuidados, cuidados holísticos, próximos e 

personalizados, como condição essencial para a promoção de estilos de vida 

saudáveis, promoção da saúde e prevenção da doença, numa visão positiva de 

saúde; 

ii. Melhoria da morbilidade e incapacidade consequentes do rastreio e diagnóstico 

precoce, intervenção em patologias-chave, resolução célere de problemas de 

saúde e reabilitação precoce;  

iii. Percurso clínico adequado e célere entre e dentro das instituições, com cuidados 

integrados, internamentos mais curtos, recuperação e cuidados continuados na 

comunidade ou em unidades próximas da residência;  

iv. Aumento da literacia e do empoderamento dos cidadãos e cuidadores informais, 

dirigido aos autocuidados e ao acesso adequado aos serviços de saúde;  
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Para o profissional de saúde: 

i. Melhor comunicação entre profissionais de saúde, com melhoria da qualidade e 

menor probabilidade de erro;  

ii. Trabalho multidisciplinar, multiprofissional e interinstitucional reforçado, com 

foco nas necessidades da pessoa, família ou comunidade.  

 

Para a Instituição de Saúde: 

i. Empoderamento das instituições como organizações responsáveis pelo estado 

de saúde das comunidades e populações, através do reforço da avaliação de 

necessidades e da capacidade de resposta no planeamento dos seus serviços; 

ii. Apoio social integrado através da mobilização planeada e proactiva de recursos 

sociais, de forma personalizada às necessidades individuais e familiares, como 

admissão a lares, integração faseada no trabalho, apoios sociais; 

iii. Redução das despesas e libertação de recursos decorrentes;  

 

Para o Decisor Político: 

i. Equidade de acesso nos grupos vulneráveis ou com necessidades especiais 

ii. Incremento do valor social do sistema de saúde, como recurso acessível, próximo 

e personalizado, de apoio incondicional e continuado em situações de 

dificuldade económica, social, de doença e sofrimento.  

 

Os grupos vulneráveis como os idosos são particularmente afetados pela situação 

socioeconómica, condicionantes individuais (por exemplo, deficiência ou doença rara) 

ou do meio em que vivem.  

O planeamento da acessibilidade tem por base a avaliação das necessidades, os critérios 

de qualidade dos serviços e os princípios de gestão de recursos. 

A saúde está associada à riqueza de cada país, sendo também geradora de 

desenvolvimento. A otimização do acesso aos cuidados de saúde e adequação de 

cuidados envolve ações multi e intersetoriais, de outras instituições e da comunidade, 

respondendo a necessidades locais.  
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Projeto-piloto 

O concelho de Cantanhede é o maior concelho do Distrito de Coimbra; apresenta uma 

população envelhecida e territorialmente muito dispersa ao longo de 400 Km², 

integrando 14 freguesias (Câmara Municipal de Cantanhede, s/d). Numa abordagem 

multidisciplinar centrada na pessoa idosa, inserida na comunidade, realizou-se um 

projeto-piloto, em que mensalmente foram mobilizados profissionais de saúde (técnicas 

de análises clínicas e fisiologia clínica, médica radiologista) do Hospital Arcebispo João 

Crisóstomo (HAJC) para a realização de meios complementares de diagnóstico (MCD) 

em utentes de unidades de cuidados de saúde primários (UCSP Cantanhede e USF Salus 

Vida), cujos polos se situam nas freguesias à periferia do concelho de Cantanhede. Este 

projeto-piloto pretendeu promover uma oferta adequada de cuidados às necessidades 

da população; proximidade, refletida pela dispersão geográfica dos serviços; diminuição 

dos custos diretos, como aquisição de serviços, bem como dos custos indiretos, como 

faltas ao emprego e o transporte. Além do exposto, ofereceu aos utentes idosos 

qualidade, quanto à organização dos serviços, maior conforto, menor tempo de espera, 

assim como quanto à dimensão técnica e humanização, com aceitação e satisfação de 

modo holístico. Este artigo visa caracterizar a população utilizadora dos Meios 

Complementares de Diagnóstico (MCD) de Proximidade. 

 

Métodos 

Realizou-se um estudo observacional casuístico retrospetivo, cuja população-alvo foram 

os utentes que realizaram MCD: análises clínicas, eletrocardiograma (ECG) e/ou 

ecografia de tecidos moles. Foi estudada uma amostra com n = 243 utentes inscritos na 

UCSP Cantanhede e USF Salus Vida, durante o período de estudo de 1 de abril e 31 de 

dezembro de 2021. Foram estudados os dados sociodemográficos e clínicos, através da 

consulta do processo clínico eletrónico (SClínico e RSE), e o tratamento estatístico foi 

realizado através do Microsoft Excel ®. 

 

 

 



 

 

RIAGE – Revista Ibero-Americana de Gerontologia – Número 2 | Dezembro 2022 55 
 

Resultados 

A amostra de 243 utentes foi constituída por 145 utentes (60%) do sexo feminino e 98 

utentes (40%) do sexo masculino, com uma idade média de 65 anos (moda = 76 anos, 

mediana = 68 anos). Da amostra estudada, 60% tinham idade igual ou superior a 65 

anos. 

 

 

 

Gráfico 1: Distribuição por faixas etárias dos utentes em estudo 

98% dos utentes são residentes nas freguesias da periferia do concelho de Cantanhede. 

Foram realizados 362 MCD, sendo as análises clínicas o mais requisitado, em 71% (171), 

seguindo-se o ECG, em 50% (151) e a ecografia de tecidos moles, em 28% (69), conforme 

gráfico 2. 

 
Gráfico 2: Distribuição dos MCD realizados 

 

As co-morbilidades mais prevalentes, nos utentes com idade igual ou superior a 65 anos, 

são: hipertensão arterial (80%), dislipidemia (71%), patologia osteoarticular (46%), 

obesidade (38%) e doença neurocognitiva (32%). Outras patologias como diabetes 

mellitus, fibrilhação auricular, doença hepática, doença renal, neoplasias, patologia da 

tiroíde foram menos prevalentes, conforme gráfico 3. 
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Gráfico 3: Co-morbilidades mais prevalentes nos utentes idosos 

Constatou-se mobilidade reduzida (uso de auxiliar de marcha, apoio com 3ª pessoa, 

dificuldade na acuidade visual) em 26% dos utentes (n = 63). 

Conforme demostrado no gráfico 4, 67% dos idosos do estudo têm pelo menos 2 fatores 

de risco cardiovascular. 

 

 

 

 

 

Gráfico 4: Número de fatores de risco cardiovascular nos utentes idosos 

Discussão 

Este estudo demonstra que os utentes idosos evidenciam uma elevada percentagem de 

co-morbilidades que podem condicionar a mobilidade e comprometer a acessibilidade 

aos serviços de saúde para realização de MCD.  



 

 

RIAGE – Revista Ibero-Americana de Gerontologia – Número 2 | Dezembro 2022 57 
 

Tem como limitações o tamanho da amostra e desconhece as condições de 

acessibilidade às Unidades de Saúde em Cantanhede quanto aos obstáculos físicos e 

meios de transporte disponíveis, bem como o grau de adesão e satisfação dos utentes. 

Prevê-se a análise futura de questionários de satisfação dos utentes realizados por 

contacto telefónico quanto à possibilidade em realizar os MCD todos no mesmo dia e 

local, facilidade no acesso e proximidade do serviço, assim como torna-se pertinente 

conhecer melhor as diferentes condições de acessibilidade às unidades de saúde. 

A contínua implementação deste projeto e validação da sua utilidade face às 

necessidades da população idosa, permitirá ser demostrada a sua utilidade em capacitar 

o sistema e melhorar a sua efetividade, com possibilidade em replicação noutras regiões 

do país e talvez a nível internacional.  

 

Conclusão 

A articulação entre os cuidados de saúde primários e os secundários pretende dar 

resposta às necessidades centradas no utente idoso, dadas as suas comorbilidades, 

numa atitude de melhoria da qualidade do serviço nacional de saúde, nomeadamente 

no que respeita a acessibilidade, bem como de rigor e responsabilidade na gestão do 

bem público.  
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Resumo 

A necessidade massificada de cuidados prestados pelas Estruturas Residenciais para 

Pessoas Idosas (ERPI) em Portugal, motivada pelo envelhecimento da população e pela 

forma como o sistema familiar se organiza, fomentou a proliferação destes espaços. A 

presumível uniformização dos cuidados em ERPI, assim como a transferência do cuidado 

holístico para um cuidado maioritariamente biomédico apresenta sinais de desgaste. É 

com base neste cenário, ancorado aos desafios exaltados pela pandemia provocada pela 

COVID-19, que os cuidados às pessoas idosas em contextos residenciais tomaram uma 

relevância e visibilidade social inegável. A reforma que se exige pode, em nosso 

entender, beneficiar do paradigma de EA. Nesta senda, a reflexão agora apresentada 

resulta do exercício teórico em desenvolvimento desenvolvido para uma investigação 

doutoral em Serviço Social, ancorando-se numa lógica concetual defensora da 

pertinência e urgência do EA enquanto bússola nas ERPI, por forma a que estas sejam 

suficientes e sustentávelmente flexíveis, permitam que as pessoas idosas experienciam 

as liberdades individuais e a sua autodeterminação e que as ERPI cedam mais poder e 

mais espaços democráticos de decisão aos seus moradores com vista à garantia a 

manutenção dos direitos humanos e justiça social. Neste seguimento, um dos principais 

objetivos que persegue este artigo é criar uma oportunidade de revisão dos 

pressupostos que moldam as políticas e as práticas promotoras de proteção às pessoas 

idosas em contexto de estruturas residenciais coletivas tendo o paradigma de EA como 

farol.  

Palavras-chave: Envelhecimento Ativo; Contextos residenciais coletivos; Pessoas idosas 

 

Introdução 

Portugal apresenta-se de forma destacada como um dos países mais envelhecidos do 

mundo (PRB, 2022) e da Europa (EUROSTAT, 2022). Inclusive, as previsões apontam que 

o envelhecimento da população acelere mais em Portugal do que noutros países 

(EUROSTAT, 2019). No entanto, embora dados recentes nos mostrem evidências sobre 
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o número significativo de pessoas idosas em comparação a demais grupos etários, a 

verdade é que a fase mais tardia da vida começou a destacar-se desde os anos 70 do 

século passado. A historiografia diz-nos que a velhice era uma problemática restrita 

essencialmente à esfera doméstica, onde a família se fazia representar como principal 

provedor do apoio e do cuidado. Por esta altura, o Estado tinha responsabilidades 

mínimas na área da política do envelhecimento. 

O final do século XX e início do século XXI marcam a velhice como estando intimamente 

ligada à experienciação desta fase da vida em contextos institucionais. Este facto pode 

dever-se à urbanização e industrialização, associada às alterações morfológicas do 

sistema familiar e como este passou a se organizar, mas também à dependência física e 

aos problemas cognitivos severos das pessoas idosas. Como demonstrado noutros 

momentos, i) os problemas psicopatológicos, neuropsiquiátricos e neuropsicológicos; ii) 

a ausência de cuidador (i.e., indisponibilidade de familiares e/ou pessoas significativas 

para cuidar; fragilidade ou ausência de rede de apoio) e, iii) a dependência de cuidados 

nas AVD e AIVD, representam os principais preditores de institucionalização em ERPI 

(Crispim, 2021).  

Entre os vários desafios sociais e políticos que os tempos atuais têm colocado ao sistema 

familiar, a forma como é gerido o cuidado parece ser aquele que representa o maior 

“quebra-cabeças”. O crescimento exponencial dos contextos residenciais coletivos para 

pessoas idosas espelha precisamente a hipótese primeira que as famílias portuguesas 

colocam quando o cuidado informal já não consegue responder eficazmente às 

necessidades e ao bem-estar dos seus entes queridos. Fatores deste tipo levam a que as 

ERPI representem um dos principais lugares do cuidado formal para pessoas idosas em 

Portugal (GEP - MTSSS, 2021).  

A necessidade cada vez maior e a consolidação dos cuidados em ERPI adquire particular 

relevância social, mas também junto da academia. Nesta senda, as investigações têm 

evidenciado a prestação de cuidados em ERPI como altamente dirigida e rotinizada, 

assente na homogeneização e transferência do cuidado social para um cuidado 

biomédico, provocada, por exemplo, pela centralização na eficiência procedimental, 

pelo foco nos déficits dos moradores destas instituições, assim como num processo de 
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controle e poder-dependência, onde o cuidador é visto como um agente ativo que 

presta assistência a um destinatário passivo e obediente (Barbosa et al., 2021; GAROP, 

2015; Lopes et al., 2021; Söderberg & Emilsson, 2022; Theurer et al., 2015; Tinker et al., 

2013; WHO, 2021). Em nosso entender, estamos perante um problema de natureza 

macro e micro.  

Para explicar a dimensão macro do problema convocamos a perspetiva da Organização 

Mundial de Saúde (WHO, 2021) quando assume que muitos sistemas de saúde e sociais 

embora estejam a trabalhar de forma bastante empenhada, nalguns casos falham a sua 

missão original naquilo que tem de ver com o atendimento à necessidade de cuidados 

e apoio às pessoas idosas. Esta falha pode dever-se à falta de continuidade dos 

cuidadores, motivada pelo desgaste físico e psicológico e os baixos salários (OECD, 2021; 

Tinker et al., 2013).  

Em termos micro, a explicação pode dever-se ao conjunto de estereótipos defendidos 

pelos cuidadores das ERPI acerca dos residentes (e.g., doentes, abandonados pela 

família, necessidades semelhantes às das crianças, etc.) que, no global, caracterizam a 

pessoa idosa enquanto incapaz de cuidar de si e de assumir responsabilidades. 

Culturalmente, a perda de independência e autonomia leva a que, erroneamente, se 

comece a ver a pessoa idosa como não-adulto. É talvez por esta razão que a autonomia, 

a independência, o direito de escolha e a privacidade se configuram como impraticáveis, 

inapropriadas e, em casos extremos, perigosas para pessoas que vivem em ERPI, em 

virtude de estas necessitarem de ser vigiadas e supervisionadas para que o seu bem-

estar seja garantido (Lopes et al., 2021; Sousa et al., 2004). Mais se acrescenta que em 

contextos de ERPI de natureza mais tradicional, os cuidadores tendem a infantilizar os 

residentes. Esse é, manifestamente, um relacionamento inadequado, embora se 

justifique com o facto de ser esse com o qual estão familiarizados (Marson & Powell, 

2014). 

Ora, é com base neste cenário, ancorado aos desafios exaltados pela pandemia 

provocada pela COVID-19, que os cuidados às pessoas idosas em contextos residenciais 

tomaram uma relevância e visibilidade social inegável.  
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Em nosso entender, a superação do modelo imperialista dos cuidados em ERPI pode 

beneficiar do construto de EA. Atualmente, o EA, apoiado recentemente pelo modelo 

de Envelhecimento Saudável, é visto como uma das principais estratégias políticas que 

respondem ao envelhecimento da população, por tal razão, não é de estranhar a sua 

alocação enquanto alternativa aos cuidados mais tradicionais. Contudo, até a tarefa de 

operacionalizar este construto, sobretudo em ERPI, se denota complexa devido à 

nebulosa concetual da qual beneficia este conceito (Bárrios et al., 2020; Boudiny, 2013; 

São José & Teixeira, 2014). Os significados existentes fazem-se narrar, essencialmente, 

dos objetivos e dos contextos de algumas instituições internacionais (e.g., OMS, UE, 

OCDE), assim como de alguns pensadores (e.g., Alan Walker e Ann Bowling).  

O debate mais alargado sobre o EA é relativamente recente, sendo a definição da 

Organização Mundial de Saúde (WHO, 2002) aquela que reúne maior consenso. Esta 

entidade indica-nos que o EA é um processo não estático de otimização das 

oportunidades de saúde, participação e segurança que visam contribuir para a melhoria 

da qualidade de vida à medida que as pessoas envelhecem. Trata-se de um processo 

que serve a todas as pessoas em todos os eventos e fases da vida a fim de permitir que 

estas realizem o seu potencial de bem-estar físico, social e mental de acordo com as suas 

necessidades, desejos e capacidades. Mais se acrescenta que para além dos três pilares 

fundamentais ao EA avançados pela Organização Mundial de Saúde, o Centro 

Internacional de Longevidade - Brasil (ILC-Br, 2015) acrescenta um quarto pilar, é ele a 

aprendizagem ao longo da vida. Este acrescento deve-se à centralidade que as 

aprendizagens e os conhecimentos adquiridos durante a vida representam para a 

sustentação dos demais pilares (ILC-Br, 2015; Kalache, 2017).  

Também Alan Walker, um dos primeiros e principais pensadores do envelhecimento e 

do EA, se tem preocupado em traduzir o conceito de EA. Com uma conceção próxima da 

OMS, embora, quando a nós, com nuances de maior inclusão e abrangência, Alan Walker 

refere que EA é 

uma estratégia abrangente para maximizar a participação e o bem-estar à medida que 

as pessoas envelhecem. Deve operar simultaneamente nos níveis individual (estilo de 
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vida), organizacional (gestão) e social (políticas) e em todas as fases do curso de vida 

(Walker, 2007 cit in Walker, 2009).  

 

Nesta senda, a fim de responder à urgência dos movimentos de reconceptualização dos 

cuidados em ERPI, apoiados pelo paradigma do EA, a proposta apresentada visa 

problematizar criticamente as estratégias e orientações políticas e das práticas de EA, 

assim como as perceções da sociedade civil sobre o EA, com o intuito de fazer emergir 

um conjunto de informações úteis aos profissionais e decisores políticos que permitam 

ajustes à atuação em ERPI.  

 

Métodos 

Este trabalho de natureza eminentemente reflexiva começa por evidenciar o facto de 

Portugal se confirmar como um dos países mais envelhecidos da Europa e do Mundo, 

evento que coloca à prova o ato cuidativo outrora protagonizado essencialmente pela 

esfera familiar. A responsabilidade de cuidar das pessoas que experimentam a fase mais 

adiantada da vida foi sendo transferida paulatinamente para o espaço societal, 

representando as ERPI um dos principais locais do cuidado formal em Portugal. 

Acolhemos posteriormente uma discussão crítica que nos dá conta da presumível 

estandardização dos cuidados prestados nestas arenas. Nesta lógica, o trabalho ancora-

se num pressuposto defensor da pertinência e urgência do EA, enquanto bússola 

auxiliadora da ação nas ERPI.  

A reflexão agora apresentada decorre do exercício teórico levado a cabo na investigação 

doutoral em Serviço Social que se encontra em desenvolvimento. Neste sentido, a 

questão primeira que norteia a referida investigação e, por conseguinte, a presente 

exercício reflexivo é: Em que medida o EA, enquanto construto verdadeiramente 

disruptivo e promotor dos direitos humanos e da justiça social, representa um farol nos 

projetos do cuidado às pessoas que vivem nas ERPI portuguesas? 
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Resultados 

Quanto aos resultados preliminares, destacamos o facto de a atual e extensa literatura 

existente sobre matérias relacionadas com o EA ainda não ter alcançado uma posição 

de destaque nas agendas políticas e dos atores institucionais, principalmente em arenas 

do cuidado formal como as ERPI.  

 

Discussão 

Podemos dizer que o número elevado de pessoas idosas em Portugal se faz acompanhar 

de um elevado número de ERPI, muito por força da fragilidade e dependência 

decorrente, entre outros, dos problemas físicos e cognitivos severos, mas também da 

atual morfologia das famílias. Este facto deve merecer a maior atenção, na medida em 

que existem dados que sugerem a existência de uma presumível uniformização do ato 

cuidativo e das estratégias de EA em ERPI (Barbosa et al., 2021; Lopes et al., 2021; 

Söderberg & Emilsson, 2022), os direitos dos moradores das ERPI parecem ser revogados 

quando ingressam nestes contextos (Guimarães, 2012; Lopes et al., 2021) e a 

participação ativa plena ainda representa uma utopia (Shura et al., 2011). 

Pelo que o EA vem dar um alento renovado à forma estereotipada e preconceituosa com 

que vemos as pessoas mais velhas, particularmente aquelas que beneficiam de cuidados 

formais, destacadamente aqueles que vivem em ERPI. No entanto, não se sabe muito 

bem do que falamos quando tratamos de matérias relacionados com o EA, na medida 

em que, como vimos, não existe um consenso sobre a sua definição. Recentemente têm-

se realizado esforços para trazer à cena cuidativa em ERPI o modelo de EA sendo, ao que 

apurámos, Lien Van Malderen e seus colegas (Van Malderen et al., 2016a, 2016b; Van 

Malderen, Mets, & Gorus, 2013; Van Malderen, Mets, De Vriendt, et al., 2013), mas 

também Hyun-Jeong Kim e sua equipa (2021), ainda que de forma menos constante, 

aqueles que mais se têm dedicado a estas matérias. Estes pensadores defendem que a 

adoção de um modelo de ação onde as competências e a maximização da participação 

dos residentes das ERPI podem resultar, não apenas na legitimidade dos moradores 

destas instituições, mas também na reestruturação das relações de poder. Por exemplo, 

como já discutido noutros trabalhos, as Comissões de Residentes de contextos 
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residenciais coletivos representam uma excelente dinâmica institucional em que o papel 

dos cidadãos não é apenas o de usuários do espaço, mas também de produtores e 

gestores de espaço (Crispim, 2020). 

Assim, vemos, que um dos maiores desafios da definição de EA é, precisamente, traduzir 

o que significa «ativo». O termo «ativo» vai muito além da possibilidade de ser física e 

profissionalmente ativo. Inclui a participação contínua na vida social, económica, 

cultural, espiritual e cívica (ILC-Br, 2015; WHO, 2002). No entanto, sabemos que o 

conceito de «ser ativo» ainda representa uma retórica vazia, sobretudo, devido à égide 

de que para se envelhecer ativamente tem de se estar física e socialmente ativo.   

Atualmente sabe-se que a única forma que as pessoas idosas têm de «fracassar» nos 

pressupostos do EA, é se o local onde residem os impede de manter a autonomia e a 

independência, a participação e o poder decisório (Teater & Chonody, 2018). No caso 

particular das ERPI, um dos desafios é perceber como se traduz e operacionaliza o 

conceito de EA, conceito esse que se escreveu inicialmente a pensar nas pessoas que 

são fisicamente ativas e sem fragilidades significativas, o que, como vimos não se trata 

de uma realidade existente em contextos de ERPI.  

Neste sentido, em resposta aos modelos tradicionais de foco biomédico, tem-se 

denotado alguma preocupação por parte de algumas entidades internacionais, como é 

o caso da Organização Mundial de Saúde (WHO, 2015, 2021) e nacionais, como é o caso 

da União das Misericórdias Portuguesas (UMP, 2021) e da Confederação Nacional das 

Instituições de Solidariedade (Lopes et al., 2021), em alertar para a urgência de uma 

mudança de paradigma e para a importância do investimento em modelos de prestação 

de cuidados assentes numa visão mais humanizada, holística e integradora, conciliada 

com uma visão de sustentabilidade que permita manter as organizações 

financeiramente saudáveis. Por conseguinte, assiste-se, ainda que timidamente, a 

transformações na forma como se cuida das pessoas idosas em contexto de estruturas 

residenciais coletivas (Tinker et al., 2013; Van Malderen et al., 2016a).  
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Conclusão 

A análise realizada permite concluir, por um lado a existência de uma nublosa concetual 

em torno do conceito e modelo de EA, com destacada opacidade em ERPI, e por outro 

lado a urgência de reflexões que permitam aprofundar o EA em ERPI, não como uma 

moda, mas como algo verdadeiramente pertinente e útil num quadro histórico em que 

o cuidado formal às pessoas idosas em contexto residencial se tornou uma problemática 

visível pelas fragilidades que lhe estão subjacentes. 

Com esta reflexão pretendemos contribuir para uma perspetiva crítica sobre o EA 

associado ao cuidado formal em ERPI, que sirva de sustentação teórica e prática para as 

tomadas de decisão dos responsáveis políticos. A compreensão sobre o EA associado às 

ERPI e o conhecimento mais profundo sobre como o país organiza estes espaços do 

cuidado contribuirão para a criação de arranjos institucionais mais adequadas aos 

contextos mais particulares e específicos de uma população sénior que pretende e/ou 

tem de viver em estruturas residenciais coletivas. Contamos que esta reflexão revertam 

a favor de um debate fundamentado no (re)posicionamento concetual do EA com vista 

a redefinir as políticas e as práticas das ERPI à luz das atuais lógicas do EA, sendo certo 

que o caminho do EA em ERPI iniciou-se recentemente e muitos mais esforços terão de 

ser feitos com vista a tornar esta paradigma mais entendível e concretizável.  
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Resumo 

Nos últimos anos temos assistido a um envelhecimento acentuado da população 

portuguesa e consequentemente ao surgimento de várias patologias associadas, com 

especial foco nas demências. As repostas sociais para esta faixa etária têm-se mostrado 

insuficientes ou inacessíveis, uma vez que, se encontram lotadas ou são demasiado 

dispendiosas. Consequentemente temos assistido a um maior número de cuidadores 

informais que prestam cuidados, muitas vezes sem formação ou qualquer experiência, 

nas suas casas ou nas casas dos idosos. O Algarve é uma das regiões do país mais afetada 

pelo rápido envelhecimento populacional, sendo a presente investigação centrada num 

dos concelhos do Sotavento Algarvio, o concelho o Castro Marim. A escassez das 

respostas existentes para fazer face às necessidades dos cuidadores informais de 

pessoas com demência, faz surgir a necessidade de desenvolver a presente investigação, 

que tem como principal objetivo o estudo do impacto das demências, nos cuidadores 



 

 

RIAGE – Revista Ibero-Americana de Gerontologia – Número 2 | Dezembro 2022 72 
 

informais. Para tal recorreu-se a um estudo qualitativo, com entrevistas 

semiestruturadas a uma amostra de 11 cuidadores informais de pessoas com demência 

residentes no concelho de Castro Marim. Os principais resultados indicam que estes 

cuidadores precisam que haja uma intervenção urgente para fazer face às suas 

necessidades, uma vez que se encontram isolados, sem tempo para si e não contam com 

nenhuma resposta social/projeto que as minimize. Destacam-se como principais 

conclusões do estudo a necessidade de conhecer, compreender, informar e capacitar os 

cuidadores de pessoas com demência para a realidade do cuidar.  

Palavras-chave: cuidador informal; idoso; demências; cuidar com personhood. 

 

Introdução  

Ao longo dos anos temo-nos deparado com o sucessivo envelhecimento da população 

portuguesa um pouco por todo o mundo. De acordo com Ferreira (2008), em Portugal o 

envelhecimento tem vindo a aumentar desde 1960, altura em que os jovens sentiram a 

necessidade de imigrar à procura de melhores condições de vida, o que fez com que a 

população envelhecesse até aos dias de hoje. Segundo dados estatísticos do INE (2021), 

a população com 65 anos ou mais detinha uma maior percentagem de incidência em 

relação à população mais jovem (19,1% e 15% respetivamente), sendo que se estima 

que em 2050 a população mundial irá rondar os 2 mil milhões de cidadãos com idade 

igual ou superior a 65 anos.  

Envelhecer é, como sabemos, um processo natural pelo qual todos passamos desde que 

nascemos e que vai tendo várias mudanças ao longo do tempo pois envelhecer implica 

alterações a nível psicológico, social e até biológico do individuo. Por tal é importante 

praticarmos hábitos saudáveis para que possamos envelhecer da forma mais saudável 

possível, promovendo um estilo de vida saudável para o corpo e para a alma com a 

prática regular de exercício físico, uma constante alimentação equilibrada e a promoção 

de convívios sociais, de forma a evitar o isolamento social. Não obstante, embora 

façamos de tudo para envelhecer bem e de forma saudável, tendo em conta a população 

cada vez mais envelhecida é importante estarmos atentos às patologias que são, 

normalmente, associadas à terceira idade, tal como as demências. 
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O envelhecimento, tal como conhecemos, pode ser dividido em dois, na medida em que 

existe o envelhecimento normal- que consiste na perda natural de algumas capacidades 

sem que estas prejudiquem a sua vida diária- e o envelhecimento patológico- que 

consiste na perda de algumas capacidades do individuo na medida em que deixa de 

conseguir realizar tarefas que anteriormente realizava facilmente. Não obstante, de 

acordo com Rougemont (2016), o envelhecimento patológico pode ser evitado ou 

retardado se tivermos em atenção alguns fatores cruciais que podem contribuir para o 

surgimento de uma demência, nomeadamente o isolamento social da pessoa idosa, a 

falta de exercício físico, a falta de estimulação cognitiva ou a carência de uma boa 

alimentação. 

Atualmente existem três grandes patologias que inquietam toda a população 

portuguesa: o cancro, as doenças cardiovasculares e as demências. Todas elas são vistas, 

segundo Ávila (2016) como as principais preocupações da saúde pública, uma vez que 

afeta não só o paciente como também a sua família. 

Apesar de não existirem números concretos no que diz respeito à quantidade de 

diagnósticos demenciais existentes em Portugal, estima-se que existam cerca de 193 mil 

e 500 pessoas (Alzheimer Europe, 2020), sendo por isso importante a crescente 

preocupação face a esta temática de forma a arranjar estratégias para atenuar este 

número exacerbado com tendência a aumentar um pouco por todo o mundo.  

Tendo em conta o aumento significativo da população sénior, bem como, da população 

diagnosticado com algum tipo de demência, urge a importância de perceber quem são 

as pessoas que cuidam, que responsabilidades e desafios constantes precisam de viver 

para cuidar destas pessoas.  

Cuidar de alguém não é uma tarefa fácil e pode-se complicar quando a pessoa cuidada 

detém algum tipo de demência, uma vez que, de acordo com Pereira e Soares (2015), 

uma doença degenerativa faz com que o individuo tenha as suas capacidades 

fundamentais para viver autonomamente, condicionadas. 

Segundo Santos et al. (2020) a maior sobrecarga para o cuidador surge, em muitos casos, 

quando o mesmo não valoriza ou não prioriza a sua própria saúde pois em determinada 

altura, pode prejudicar a sua própria saúde em função do cuidar do outro.  
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Independentemente da faixa etária, a tradição portuguesa vincula a família como a 

principal responsável pelo cuidado (Fernandes, 2018), sendo que existe uma ideia de 

que deve ser a mulher a cuidadora pois estará mais apta biologicamente.  

Não obstante, a tarefa de cuidar tem um maior significado do que apenas supervisionar, 

ajudar na alimentação, no vestuário ou na higiene. Cuidar é amor, preocupação, 

compreensão, respeito, valorização do processo de envelhecimento, humanização, é 

dar segurança e bem-estar à pessoa cuidada e não um ato mecanizado uma vez que 

envolve um vínculo afetivo entre cuidador e pessoa cuidada (Soares, 2017).  Por tal, o 

cuidador informal é alguém que deve ser capaz de suprir as necessidades básicas e 

emocionais da pessoa de quem cuida. 

Sabemos que o papel assumido pelos cuidadores informais de pessoas idosas com 

demência é uma tarefa árdua uma vez que, ao longo do tempo, vai arretar desgaste 

físico e emocional no cuidador. Por tal, é importante que o cuidador possa estar 

informado e assim utilizar estratégias para diminuir a sobrecarga no cuidado e, 

consequentemente existir uma melhor qualidade de vida para ambos (Dixe, 2020). Isto 

para que o cuidador não corra o risco de desenvolver a síndrome do cuidador que se 

caracteriza por um stress crónico aliada a uma instabilidade emocional e até física.  

Muito embora os cuidadores informais possam sentir que estão preparados para 

assumir uma tarefa tão complexa como o cuidar de alguém com demência, na maioria 

das situações eles não estão capacitados para suportar os desafios constantes e diários 

desta tarefa. Não obstante, podem e devem recorrer a ajudas já existentes na 

comunidade como serviços de apoio domiciliário ou outras instituições que contribuem 

para o alívio, ainda que superficial, do cuidador.  

O Algarve é uma das regiões com maior índice de envelhecimento o que faz com que 

também existam muitos cuidadores informais. É, por tal, importante que nos 

debrucemos sobre os cuidadores informais de idosos com demência a fim de os puder 

capacitar para a tarefa de cuidar. Só assim é possível um melhor cuidado no domicílio e 

uma melhor qualidade de vida, quer para o cuidador quer para a pessoa cuidada.  

Esta investigação surge da necessidade de compreender os percursos e desafios que um 

cuidador informal de uma pessoa com demência tem de passar para realizar uma tarefa, 
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aparentemente simples, que é cuidar. Contudo, cuidar é uma tarefa árdua que se pode 

complicar bastante quando o cuidador não é detentor do conhecimento e ferramentas 

necessárias à tarefa de cuidar.  

Cuidar de si é um ato de amor para com a pessoa de quem se cuida.  

 

Métodos 

Esta investigação surgiu pela necessidade de compreender de que forma o cuidador 

informal de pessoas idosas com demência no concelho de castro Marim vive a 

experiência do cuidar. Por tal, teve como principais objetivos, investigar a realidade do 

cuidador informal de idosos com demência e compreender os impactos sentidos pelos 

cuidadores informais de idosos com demência durante o período que prestam auxílio, 

assim como, conhecer as rotinas do cuidado diário desenvolvido pelo cuidador e 

compreender os fatores de risco dos cuidadores. 

Castro Marim é uma região situada no sotavento algarvio e tem cerca de 60 000 

habitantes, sendo que a grande maioria tem uma idade igual ou superior a 65 anos, o 

que torna esta região Algarvia bastante envelhecida. Por tal, esta investigação detém 

uma importância acrescida pois evidencia a necessidade que existe em que os 

cuidadores informais sejam capacitados para os desafios do ato de cuidar de alguém 

que, ao longo do tempo, se torna cada vez mais dependente do cuidador. 

Trata-se de uma investigação de natureza qualitativa com caráter exploratório e 

descritivo com recurso a uma amostra não probabilística - por conveniência e bola de 

neve, uma vez que a escolha dos cuidadores foi feita de forma intencional e foram sendo 

encontrados através de conversas entre cuidadores- de 11 cuidadores informais de 

pessoas idosas com demência, residentes no concelho de Castro Marim.  

Através de uma entrevista semiestruturada cada cuidador, escolhido previamente, pôde 

verbalizar a sua realidade sobre o ato de cuidar sendo feito, posteriormente, uma 

análise de conteúdo. 

As entrevistas aplicadas foram realizadas mediante um guião dividido em 4 grandes 

áreas de interesse: o cuidador, a pessoa com demência, a relação entre cuidador e 

pessoa com demência e os apoios existentes/conhecidos. O guião foi composto por um  
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conjunto (ordenado ou não) de questões abertas (resposta livre), semiabertas (parte da 

resposta fechada e outra livre) ou fechadas” (Sousa & Baptista, 2014, p.83).  

As entrevistas semiestruturadas são aplicadas “quando o investigador quer 

compreender a significação de um acontecimento ou de um fenómeno vivido pelos 

participantes” e por tal “fornece ao respondente a ocasião de exprimir os seus 

sentimentos e as suas opiniões sobre o tem tratado” (Fortin et al., 2011, pp.376 - 377) 

Relativamente aos procedimentos éticos presentes nesta investigação, estes passaram, 

num primeiro momento pelo pedido à Comissão de Ética da Universidade do Algarve, e 

num segundo pelo consentimento informado aos cuidadores.  

 

Resultados e Discussão 

Para a realização deste estudo foram convidados a participar 11 cuidadores informais 

de pessoas com demência, residentes no concelho de Castro Marim, tendo em conta 

três importantes critérios: ser cuidador informar de uma pessoa com demência, 

pertencer ao concelho de Castro Marim e estar interessado em partilhar a sua 

experiência de cuidar. Assim, as entrevistas semiestruturadas foram pensadas para 

entender quem eram os cuidadores, quem eram as pessoas com demências e que 

apoios os cuidadores conheciam de forma a contribuir para uma melhor qualidade no 

cuidado. Para a recolha de informação foi cedido uma pequena sala pela Junta de 

Freguesia de Altura entre os meses de janeiro e maio de 2021. 

 

Os cuidadores informais de pessoas com demência 

Dos 11 cuidadores entrevistados 8 eram do sexo feminino e 3 do sexo masculino, com 

uma média de idades de 62,5%. A maioria possuía uma habilitação académica de ensino 

secundário sendo que o cuidador com menor habilitação detinha a 4ª classe e o cuidador 

com maior habilitação detinha uma licenciatura. No que concerne à situação 

profissional, na altura da entrevista, 9 encontravam-se reformados ou desempregados 

e 2 continuavam a conciliar a atividade profissional com a tarefa de cuidar. Os 

cuidadores eram filhos ou cônjuges da pessoa idosa com demência sendo que aquele 

que cuidava há menos tempo, prestava cuidados há 20 meses e o cuidador que prestava 



 

 

RIAGE – Revista Ibero-Americana de Gerontologia – Número 2 | Dezembro 2022 77 
 

mais tempo de cuidado, detinha 10 anos desta tarefa. Para além disso, a maioria dos 

cuidadores presta cuidado na casa das pessoas com demência havendo apenas 2 que o 

fazem nas próprias casas. Foi ainda possível perceber que o papel de cuidador foi 

assumido por necessidade nos homens e por questões afetivas nas mulheres .Segundo 

os cuidadores, depois que assumiram este papel, passaram a ter menos tempo para si, 

menos liberdade e menos contato social e familiar, pois passaram a sentir mais 

responsabilidade e mais preocupações o que levou, na maioria, à debilitação da sua 

saúde com o surgimento de doenças como a ansiedade ou depressão sendo que neste 

estudo todos os cuidadores verbalizaram que cuidar é um desafio diário complexo. De 

acordo com Sousa et al. (2017), após algum tempo de cuidado, o cuidador passa a sentir 

uma sobrecarga física e psicológica sendo assim importante que os cuidadores priorizem 

o seu bem-estar pois só estando bem é possível cuidar do outro (Romão et al, 2008). Por 

tal é necessário que os cuidadores se foquem em si e que desenvolvam atividades que 

lhes alivie, de alguma forma, o stress que cuidar de alguém acarreta, inevitavelmente.  

Todos os cuidadores referiram que cuidar é uma tarefa extremamente difícil e da qual 

não detém formação, aprenderam por necessidade, o que significa que nunca lhes foi 

ensinado.  

As pessoas com demência  

Por outro lado, relativamente à pessoa com demência foi possível entender através do 

cuidador informal, que as pessoas cuidadas com diagnóstico demencial tinham a sua 

faixa etária entre os 72 e os 87 sendo que predominava o sexo feminino. Para além disso, 

alguns deles não frequentaram a escola ou detinham apenas da 4ª classe, sendo 

maioritariamente diagnosticada a demência de Alzheimer.  De acordo com Pérez et al 

(2016), a terminologia demência é transmitida para substituir a palavra Alzheimer, uma 

vez que, popularmente esta denominação pode causar angústia quer ao cuidador quer 

à pessoa cuidada.  

 

Apoios na demência 

Relativamente aos apoios direcionados aos cuidadores e às pessoas com demência, 

pôde-se perceber através desta investigação que poucos são os apoios existentes e, 
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quando há, não lhes são direcionados ou aconselhados. Porém, os cuidadores só 

recorrem a algum tipo de ajuda quando se sentem psicologicamente ou fisicamente 

exaustos. As informações que deveriam ser divulgadas após o diagnostico demencial 

relativamente às ajudas que podem ter ou onde podem recorrer, não existe o que 

dificulta a tarefa do cuidador. Ninguém prepara um cuidador informal de uma pessoa 

com demência para o que pode surgir nas diversas fases de uma demência o que, mais 

tarde, se traduz na exaustão do cuidador e na pouca valorização que sentem mediante 

o trabalho que desenvolvem que é desconhecido e menosprezado.  

Para além disso, outra das formas para diminuir a sobrecarga sentido no ato de cuidar é 

um apoio psicológico regular, bem como, a criação de respostas sociais para que os 

cuidadores possam deixar a pessoa de quem cuidam à responsabilidade de outro 

alguém para que possa, de forma mais despreocupada, realizar tarefas que são 

impossíveis de concretizar quando temos alguém a nosso cargo. 

 

Conclusão 

Com esta investigação pôde-se perceber, através dos 11 cuidadores informais de 

pessoas com demência residentes no concelho e castro Marim que aceitaram dar o seu 

contributo, que é fundamental uma rede de apoio coesa, de forma que o cuidador se 

possa sentir ajudado, apoiado e valorizado. Sabemos hoje que cuidar de alguém, com 

ou sem demência, vai muito além de suprir as necessidades básicas do individuo, 

também é amor, compreensão e valorização. 

É importante estarmos atentos aos fatores de risco que levam à exaustão do cuidador, 

de forma a prevenir eventuais síndromes e contribuir para uma melhor qualidade de 

vida, quer do cuidador quer da pessoa cuidada. Isto porque, um cuidador com formação 

e informação é certamente um cuidador com maior atenção e cuidado para com a 

pessoa cuidada e para consigo próprio. Devemos por isso, enquanto sociedade 

permanecer atentos aqueles que nos rodeiam para pudermos ser, assim, agentes 

facilitares do bem cuidar. 
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Resumo 

Ao abordar os media pode ver-se que se está perante uma enunciação de manifestações 

comunicacionais norteadas por uma relação direta, de causa e efeito, que ocorre em 

dois domínios – o estímulo codificado, que é proposto pelos media, e as múltiplas 

respostas que compõem a interação com o público.  

É na vastidão deste eixo, que é caraterizado por uma constante permuta de códigos, 

signos e suportes linguísticos, que ocorre o paradigma da construção e transmissão da 

realidade para o homem através dos artefactos mediáticos.  

No caso da televisão, historicamente, está-se perante um meio de comunicação com 

uma presença e um impacto que são inauditos na história da humanidade. Dos seus 

conteúdos destaca-se a informação. No que concerne ao consumidor idoso, pode ver-

se que se regista uma grande adesão ao meio a este género em particular. Esta aspeto 

deve-se ao cumprimento de necessidades relacionadas não só com a sua dieta 

mediática, como também à resposta a dinâmicas muito particulares desta faixa etária. 

Neste trabalho, que se encontra ainda em fase de revisão literária, à luz da abordagem 

dos Usos & Gratificações (U&G), pretende-se, num primeiro momento, fazer uma 

revisão dos motivos que sustentam e particularizam o consumo de TV e da informação 

televisiva, compreendendo não só as motivações para o consumo deste meio e este 

género em particular para os idosos, como também a pluralidade que especificam as 

aplicações práticas que representa no quotidiano e na qualidade de vida dos idosos. 

Palavras-chave: televisão, informação, idosos, usos e gratificações    

 

Introdução  

Para se compreender a dimensão da abordagem teórica dos Usos & Gratificações (U&G), 

pode ver-se que na génese desta teoria reside a compreensão do impacto da presença 

constante e quase monolítica que os meios de comunicação têm nas sociedades 

ocidentais.  

Para além de delimitar as bases da discussão da abordagem dos efeitos da comunicação 

na sociedade, instituiu-se a essência analítica da proposta dos U&G que visa sublinhar e 
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compreender quais os efeitos que os meios de comunicação têm sobre o público 

(Bryant, 2002).  

Inicialmente, considerava-se que a comunicação era um processo fundamentado numa 

influência imediata sobre uma massa anónima (sustentada na relação estímulo/reação).  

Porém, à medida que esta abordagem evoluía, verificou-se que esta relação não 

decorria de uma forma linear, como até então se preconizava, porque cada pessoa é 

atingida individualmente e reage de uma forma diferenciada e com intenções 

específicas. Verificou-se rapidamente que havia uma plasticidade de ordem conceptual, 

que é resultante da riqueza e complexidade das interações que as pessoas têm com os 

media, que não estava a ser devidamente avaliados. Este processo ocorre devido a 

inúmeras variáveis, sociais e psicológicas, que caraterizam não só a escolha do meio, 

como também o objetivo que sustenta essa ação (Ruggiero, 2000). Tratava-se de medir 

os efeitos que os media têm na sociedade, tendo também como campo analítico o seu 

impacto nas escolhas mediáticas que são feitas (McQuail, Windahl, 1993; Palmgreen, et. 

al., 1985). Está-se, portanto, perante a necessidade de considerar os inúmeros 

processos de apropriação e de consumo resultantes das propostas mediáticas, 

impossíveis de predeterminar, que estão ao dispor das audiências.  

No que concerne à televisão, na ótica desta abordagem, pode ver-se que se trata de um 

meio assente numa proposta de enunciação e de intenções mediáticas incessantes que 

resultou numa apropriação inaudita na humanidade. Tal situação deve-se, 

essencialmente, à capacidade que este meio tem de preencher lacunas sociais e 

psicológicas e, deste modo, responder a inúmeras necessidades que outros meios de 

comunicação nunca conseguiram (Perse & Rubin, 1990). Na essência, trata-se de 

responder a carências estruturais e relacionais que o consumidor apresenta (Lull, 2014).  

No caso dos idosos, que se encontram numa fase da vida mais avançada e 

consequentemente mais vulnerável, em termos físicos e sociais, a TV representa uma 

forma eficaz de socialização – pois mantêm uma ligação ao mundo e permite lidar com 

as suas limitações físicas, psicológicas e combater o isolamento. É também uma 

ferramenta informativa e formativa que é essencial para, por exemplo, organizar o seu 

quotidiano (Ongun, et. al., 2016; Vendebosch & Eggermont, 2002). 



 

 

RIAGE – Revista Ibero-Americana de Gerontologia – Número 2 | Dezembro 2022 84 
 

Este aspeto passou para o consumo de informação televisiva. Sendo que, 

tradicionalmente, são os idosos quem mais consome este tipo de conteúdos (Hilt e 

Lipscultz, 2004). Tal situação deve-se a fatores como credibilidade e confiança, fatores 

sociais e a obtenção de formação e conhecimento (Wang & Gantz, 2007).   

Num contexto em que, de acordo com relatórios como o “Ageing Report”, da Comissão 

Europeia, prevê-se que em 2060 um em cada três europeus terá mais de 65 anos (ibid., 

2012). Ou seja, estima-se que um terço da população irá ter mais de 65 anos até 2060, 

(Ageing, 2021). É por estes motivos que neste trabalho se considera que é essencial 

compreender não só a dieta mediática desta população, como também o papel 

desempenhado pelos meios de comunicação mais utilizados e os géneros televisivos 

mais consumidos. É importante compreender que daqui a umas décadas esta faixa 

etária representará uma das parte mais significativas da audiência da ecologia 

mediática.     

Após este momento introdutório, nas próximas páginas tenciona-se abordar o 

desenvolvimento da teoria dos Usos & Gratificações, a sua aplicação aos meios de 

comunicação em geral – dos quais se destacará o papel desempenhado pela televisão 

em termos gerais e a informação televisiva em particular nas populações mais idosas.    

 

Abordagem teórica – Usos & Gratificações 

Através de uma revisão da literatura, verificou-se que a premissa inicial desta 

abordagem se encontra na perceção de que os meios de comunicação de massa 

(imprensa escrita, rádio e televisão) asseguravam uma pluralidade de usos que 

sublinhavam a existência de uma multiplicidade de outros fatores e necessidades por 

parte do recetor. 

Esta preocupação foi apresentada, no apogeu do estudo meios de comunicação de 

massa, em 1910, quando Max Weber, ao falar da imprensa escrita, quis saber: “quais os 

efeitos deste produto sobre o leitor?” Foi a imposição do que se veio a definir como a 

teoria funcionalista. Trata-se de uma abordagem que delimitou as bases da discussão da 

abordagem dos efeitos da comunicação sobre o consumidor e lançou as bases da teoria 

da abordagem dos Usos e Gratificações (ibid., 1976). 



 

 

RIAGE – Revista Ibero-Americana de Gerontologia – Número 2 | Dezembro 2022 85 
 

À medida que o uso dos meios de comunicação apresentava um papel cada vez mais 

basilar na sociedade, passou-se, assim, através desta abordagem a tentar compreender 

não só as consequências que os meios de comunicação têm na sociedade, mas 

fundamentalmente o modo como são usados e com que intenções pelo consumidor. É, 

no fundo, uma tentativa de categorizar as funções específicas que os média têm na sua 

audiência no decurso da sua dieta mediática (McQuail, 2010). Trata-se da primeira fase 

desta teoria em que se pretendia responder às questões “porque é que as pessoas usam 

os meios” e “para o que os usam?”.  

Embora ainda limitados, pode ver-se que os primeiros estudos – que versaram sobre a 

rádio e a imprensa escrita, realizados nos pós 2ª Guerra Mundial, – concluíram que as 

pessoas pretendiam gratificações fundamentalmente de ordem emocional, de apoio, 

aconselhamento, reconhecimento, interação social, transmissão cultural e acesso novas 

informações (Herzog, 1941). Em 1948, Harold Laswell determinou que o uso dos meios 

de comunicação social respondia às seguintes funções – vigilância (estar informado), 

entretenimento e transmissão cultural (appud., Katz et. al., 1973).  

No entanto, pode ver-se que estes trabalhos eram considerados meramente processuais 

assentes em abordagens que não sublinhavam a flexibilidade e o improviso que 

caraterizam as interações mediáticas (Haradakis & Humphries, 2019; Ruggiero, 2000). 

Tal dedução deve-se não só ao uso de uma abordagem metodológica limitada (assente 

em entrevistas realizados de uma forma independente), como também à inexistência 

de equipas de uma natureza mais multidisciplinar que permitisse validar os graus 

psicossociais do processo de interação que ocorre entre o público e os media (da Silva 

Oliveira, 2019).  

É na tentativa de compreender as consequências dos meios de comunicação e na 

procura de delinear os inúmeros motivos e padrões que sustentam a escolha de um 

determinado meio de comunicação que assenta a passagem para a segunda fase dos 

U&G. Passa-se, desta forma, a apresentar-se esta hipótese como sendo uma proposta 

composta por inúmeros domínios. Verificou-se que as escolhas mediáticas estavam 

relacionadas com inúmeras variáveis respeitantes não só às condições, como aos 



 

 

RIAGE – Revista Ibero-Americana de Gerontologia – Número 2 | Dezembro 2022 86 
 

contextos de interação comunicacional em que a sociedade tem um papel fundamental 

(McQuail, 2010, Ruggiero, 2000).  

Este procedimento ocorre através dos três processos que se passarão a enunciar a – 1) 

Conformidade – ocorre quando as pessoas aparentemente concordam umas com as 

outras mesmo que, na verdade, as suas opiniões divergem; 2) Identificação – é quando 

o indivíduo é influenciado pelo seu contexto; 3) Interiorização – advém de crenças 

aceites tanto em público, como em privado (Kelman, 1958).  

Portanto, o recetor não consome media apenas de uma forma isolada, mas como 

membro ativo de uma determinada comunidade (Palmgreen, et. al., 1985). De acordo 

com Ferreira (2016), trata-se de um contexto em que se pretendem medir fatores 

gratificações pretendidas e nas que são obtidas – tais como a educação, integração em 

grupos sociais e associações culturais (Ferreira, 2016). Trata-se de associar o consumo 

dos meios de comunicação à complexidade da estrutura que compõe o indivíduo e a sua 

envolvência num contexto em que a pertença a um enquadramento social é 

fundamental. No caso dos idosos, trata-se de um aspeto que é essencial devido ao 

afastamento social que carateriza esta faixa etária. Tal pode ser visto através da teoria 

do afastamento. Trata-se de uma consequência, relativa ao avanço da idade, que resulta 

em se considerar que à medida que se envelhece, tende-se a abandonar o papel que se 

tem na sociedade (Cumming & Henry, 1961 appud., Asiamah, 2017). No fundo, está-se 

perante o cumprimento de uma hierarquização das necessidades do indivíduo.  

Ao elencar as motivações para este propósito, considera-se que a escolha do meio e a 

exposição mediática está assente no cumprimento de gratificações externas e internas 

que se encontram em constante estado de mutação e que são próprias de cada 

indivíduo. Isto é, não são só necessidades intencionais, existe todo um domínio interno 

e do pulsar da própria vida comunitária, em que o indivíduo está inserido, que é 

considerado e consequentemente medido em cada escolha mediática que ocorrer. No 

fundo, pode dizer-se que se trata de compreender e validar o que se define como – 

“valor-experiência”. É uma proposta teórica que versa sobre as gratificações que se 

pretendem cumprir e as que realmente são alcançadas (Rosengren, appud., Whindal & 

McQuail, 1993). Este aspeto expressa-se através dos meios escolhidos, das gratificações 
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pretendidas e as que são consequentemente cumpridas (Palmgreen et. al., 2005).  

Foi à luz destas problemáticas que, em 1974, Katz e Blumler, determinaram que era 

necessário sistematizar as inúmeras propostas até então existentes. E, desta forma, 

definiram que a abordagem dos Usos e Gratificações considera que a seleção de 

conteúdos mediáticos diz respeito às: 1) origens psicológicas das (2) necessidades, que 

impõem (3) expetativas perante os (4) meios de massa e outros conteúdos, que 

propõem inúmeros (5) padrões de exposição mediática que resulta em (6) necessidades 

de gratificações (7) e outros resultados completamente inesperados (ibid., 1974).  

De acordo com McQuail (2010), pode ver-se que o ímpeto de se consumir media 

edifica-se sobre o cumprimento de motivações relacionadas com: 

1. Relações pessoais – diz respeito ao papel exercido na esfera comunitária, 

relações com amigos e familiares;  

2. Diversão – entretenimento, escapismo à rotina diária, cumprimento de carências 

emocionais;  

3. Vigilância – necessidade de estar informado;  

4. Identidade pessoal – forma de reforçar crenças e de explorar a realidade. 

 

A esta proposta somam-se ainda as necessidades de relacionamento pessoal (no 

contexto social em que se encontra) e identificação projetiva – trata-se de uma proposta 

que descreve o uso dos media com a intenção de intensificar opiniões e ideologias já 

adquiridas previamente (Adler, 2017; Polistchuck & Trinta, 2003). A operacionalização 

desta proposta pode ser vista através da seguinte figura:  

 

Figura. 1 – Modelo básico da teoria dos Usos e Gratificações1 

 
1 Figura disponível em: Ferreira, R. M. C. Exposição da Audiência aos Meios: Avanços da abordagem de Usos e Gratificações. 
Revista Famecos, 23(1), 2016, p. 4 
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Determinaram que se trata de uma estratégia de investigação que permite não só testar 

uma grande variedade de hipóteses de consumo e de propostas mediáticas, como 

também medir as inúmeras formas como a audiência elege e interage com a ecologia 

mediática que a envolve. Definiram também que se é um processo assente numa 

consciencialização e responsabilização da audiência no delinear da sua dieta mediática.  

Desta forma, pode ver-se que se torna possível mapear um provável padrão de  

consumo, a escolha de meios de comunicação para cumprir com essas intenções e as 

expetativas que a audiência apresenta. Trata-se de uma operacionalização mais 

autêntica da teoria dos U&G na esteira do que foi preconizado quando se considerou 

que mesmo a mensagem mais poderosa dos media, não teria qualquer consequência 

caso não seja usada pelo indivíduo no seu contexto sociopsicológico. 

 

A que respondem os meios de comunicação e o consumo de TV no caso dos idosos? 

Em termos de consumo, pode ver-se que os meios de comunicação respondem a duas 

ordens e necessidades – uma é de natureza “ritualizada”, outra é “instrumentalizada”. 

No primeiro caso sublinha-se a persistência de uma forma mais passiva de interação por 

parte da audiência. Veja-se o caso, por exemplo, do consumo de televisão com a 

intenção de fazer companhia ao consumidor – como se irá aferir, trata-se de um aspeto 

que é essencial para os idosos. A segunda carência diz respeito ao cumprimento de 

necessidades mais operacionais e mais práticas para o quotidiano – como o que ocorre 

através do consumo de informação. Neste caso, assiste-se a uma maior envolvência do 

recetor pois trata-se de satisfazer carências, por vezes, de uma natureza mais pessoal.  

Relativamente à televisão, pode ver-se que se trata de um meio composto por uma 

natureza plástica. Aliás, a sua história demonstra que é adaptável não só à incessante 

evolução tecnológica, como também às necessidades da sociedade – que, em muitos 

casos, ultrapassam o consumo de conteúdos comunicacionais2.  

 
2 De acordo com Freixo (2006; p. 312) até ao aparecimento deste meio: “os acontecimentos do mundo eram-nos relatados (por 
escrito); hoje, são-nos mostrados, e o relato (a sua explicação) é quase apenas em função das imagens que aparecem no vídeo”. 
Hoje, este meio é um catalisador de uma mudança no homem sendo quase gerador de uma nova proposta sociedade. É, por isso, 
um instrumento “antropogenético”, diz este autor. 
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Alan Rubin (1983) considera que as pessoas consomem televisão para se sentirem: 

relaxadas, entretidas, acompanhadas, informadas, integradas na sociedade, menos 

maçadas, entusiasmadas e evadidas. Relativamente a este aspeto, Dennis McQuail 

(2010) sistematizou que a TV responde à necessidade de estar informado, reforçar de 

identidade pessoal, integrar no contexto social e de entreter.  Para além destes aspetos, 

Tóth-Király et. al., (2017), propõe que o uso deste meio serve essencialmente propósitos 

de aprendizagem. Ou seja, os conteúdos emitidos são usados para propósitos 

formativos. Sussman e Moran (2013) consideram que o utilizador consome TV como 

forma de obter segurança ontológica (conforto).  

Numa tentativa de sistematizar estas propostas, James Lull (2014) determinou que o uso 

da TV se destina ao cumprimento de duas finalidades – uma é de natureza estrutural e 

a outra é relacional.  Relativamente à primeira proposta, esta diz respeito ao uso do 

meio com propósitos ambientais (servir de companhia e entretenimento) e normativas 

(agendamento de atividades diárias, estabelecimento de padrões de comunicação e a 

ampliação de modelos de interação novos). No que concerne à segunda finalidade 

proposta, como se trata de um meio que tem a capacidade se simplificar mensagens 

complexas, impõe fluidez aos processos de comunicação – o que resulta num: 

estabelecimento de assuntos e temas comuns na sociedade; esclarecimento de dúvidas; 

contexto comunitário funcional; evitar de possíveis situações de conflito) e num reforço 

de crenças divulgando modelos sociais e promovendo debate, devidamente 

sustentados, no contexto social.  

Relativamente ao papel que a TV desempenha na vida dos seniores, pode ver-se que 

representa um grande índice de afinidade nestas faixas etárias – cerca de 100% dos lares 

onde residem cidadãos com idades superiores a 65 anos têm pelo menos um aparelho 

televisivo. Em Portugal, mais de 99%, da população idosa vê regularmente programas 

televisivos (ERC, 2016). É, portanto, um meio que considerado confiável por parte desta 

população. 

Em termos de consumo, pode ver-se que esta população pretende obter, deste meio, 

companhia, entretenimento e informação (Rubin, 1982). Para além do cumprimento 

destas gratificações, há ainda a sensação de tempo que foi devidamente aproveitado, 
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nomeadamente quando se está a consumir conteúdos informativos (ibid., 1985). 

Assiste-se também ao consumo ritualizado que ajuda a organizar o dia e as atividades 

que o compõem (Grajczyk & Zollner, 1998). Por exemplo, os espaços noticiosos, que são 

emitidos, têm a capacidade de aludir à hora de almoço e os eventos desportivos 

remetem para o fim-de-semana. 

A televisão representa uma forma de combater algumas as limitações físicas, sociais e 

mentais que são impostas pelas particularidades desta idade. Cumpre, por isso, com 

uma “relação parassocial” – trata-se de uma forma de evasão relativa a experiencias 

menos agradáveis, como, por exemplo, o isolamento (Ongun, et. al., 2016). 

Considera-se que este meio tem a capacidade de auxiliar o idoso a obter um processo 

de envelhecimento com mais sucesso. Relativamente a isto, pode ver-se que 

Vendebosh & Eggermont (2002) propõem que a TV tem desempenha dois papeis na vida 

do idoso. Por um lado, representa uma modalidade operacional para encarar as 

limitações inerentes à velhice (“coping tool”). Por outro, impõe uma ideia de socialização 

aparente porque dá a ilusão ao sénior de que está a interagir com um mundo 

densamente populado, quando na verdade pode estar isolado. Aqui, destaca-se a ideia 

deste meio servir como: “uma janela para aceder ao mundo” (Reid, 1989).  

No que concerne aos consumos, verificou-se que os conteúdos que são consumidos 

estão relacionados com a entretenimento e principalmente com a informação. Assiste-

se também à persistência de um sentimento de companhia que está associado ao ato 

de ver televisão. Um aspeto que com a recente pandemia do Covid19 registou um 

incremento, nesta faixa etária, devido à quantidade inédita de tempo que se passou em 

casa (OberCom, 2020)3. 

 

O consumo de informação televisiva pelos seniores 

Relativamente aos géneros televisivos e às necessidades que determinam o seu 

consumo, pode ver-se genericamente que existem dois domínios – o ficcional e o 

informativo. 

 
3 De acordo com este relatório pode ver-se que a geração superior aos 57 anos, destaca-se como geração que registou aumentos 

significativos nomeadamente em serviços digitais (videoconferência – 43%, conteúdos noticiosos online – 34,5%) e seguidos de um 

incremento da TV tradicional (26.7%). Para mais informações por favor consulte o Relatório – “Pandemia e consumos mediáticos”, 

da OberCom, disponível em:https://obercom.pt/wp-content/uploads/2020/10/Final_Pandemia_media_Geral.pdf.   

https://obercom.pt/wp-content/uploads/2020/10/Final_Pandemia_media_Geral.pdf
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No que concerne à informação televisiva, pode ver-se que é o género mais consumido 

pelas faixas etárias mais velhas. De acordo com um inquérito promovido pela 

NiemenLab, em 2018, 58% dos norte americanos com idades superior a 65 consomem 

informação televisiva. Na Inglaterra, concluiu-se que 94% de pessoas com idades 

superiores a 65 anos consomem de informação televisiva (OfCom, 2019). Em Portugal, 

verifica-se a mesma tendência. Sendo que a informação televisiva, emitida pela 

televisão, regista uma adesão superior a 80% por parte das gerações mais velhas (ERC, 

2016). 

 Esta adesão nestas faixas etárias deve-se ao fato dos meios de comunicação de massa 

serem considerados como sendo fontes de informação mais credíveis por estes 

indivíduos (Hilt & Lipscultz, 2004). É uma parte integrante da rotina doméstica porque o 

espetador idoso sintoniza o seu quotidiano ao pulsar das emissões – o caso da 

informação, por exemplo, reporta às partes do dia dedicadas ao almoço e ao jantar 

(Killborn, 1992). Como determina a existência de uma forma de evasão que está assente 

na persistência de uma “relação parassocial” – trata-se de uma forma de evadir as 

limitações físicas, sociais e mentais que são impostas pelas particularidades desta idade. 

Pode ver-se que o consumo deste género permite não só combater o isolamento, como 

também fazer com que os idosos possam ser membros mais ativos da sociedade em que 

estão inseridos (Rubin, 2009; 1982; ibid., 1992). 

No que concerne às gratificações mais procuradas pelos seniores, o consumo de 

informação TV responde a necessidades relacionadas com a: utilidade interpessoal, 

vigilância, entretenimento e a interação interpessoal (Palmer et. al., 1980). Levy e 

Windahl (1984) consideram que os seniores pretendem responder a necessidades de: 

entretenimento, interação, relações parassociais e vigilância. Lloyd (2004) propõe que o 

consumo deste género pelos seniores está relacionado com a intenção de estar: 

vigilante, entretido, informado e obter formação. Ao especificar os conteúdos 

pesquisados, assiste-se também ao uso da informação televisiva, por esta faixa etária, 

como fonte de informação relativa a assuntos de saúde (Wang, 2007; Wicks, 2004). 

Trata-se de um aspeto que se revela essencial nesta faixa etária devido aos 

condicionalismos relativos a este aspeto que a caraterizam. 
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Conclusão 

Através destes elementos, pode ver-se que se assiste ao uso deste meio pelos seniores 

com propósitos de cumprir com necessidades de ordem ritual, como o consumo de 

conteúdos de entretenimento, e formais – em que se destaca a formação, a informação 

e o auxílio no cumprir de aspetos sociais – tais como fazer companhia e inserção no 

contexto social.  

Ou seja, para além do carácter instrumental, a informação televisiva permite que a 

população mais envelhecida consiga minimizar os processos que são inerentes a esta 

faixa etária – tais como, por exemplo, a solidão e as limitações motoras. Desta forma, 

pode dizer-se prolonga o campo de ação desta população permitindo que se quebre o 

agrilhoado do contexto doméstico e da sua envolvente permitindo que obtenha uma 

experiência social mais alargada e diversificada.    
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Resumo  

A perceção social sobre os cuidados de saúde terem de se pautar por mais humanismo, 

serem mais holísticos e centrarem-se ainda mais na pessoa e na sua vontade, seja qual 

for a fase do ciclo de vida em que se encontre, tem vindo a despoletar mais debates 

acerca de várias questões, nomeadamente a qualidade dos cuidados prestados e 
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autonomia da pessoa, situando-se nesta última o testamento vital. O objetivo passa por 

refletir sobre a tomada de decisão dos profissionais de saúde em contexto pré-

hospitalar perante diretivas antecipadas de vontade em Testamento Vital. Trata-se de 

um artigo de reflexão com base na revisão da literatura específica e em evidências 

científicas. Face à escassez de evidências científicas sobre o Testamento Vital em 

contexto pré-hospitalar, considera-se ser necessário a realização de estudos que 

permitam verificar quais as motivações implícitas aos comportamentos dos profissionais 

de saúde, neste contexto, para que se possa, mediante os resultados a obter, promover 

uma prática profissional em pré-hospitalar em conformidade com o estabelecido pela 

lei vigente em Portugal. Persiste a necessidade de os profissionais de saúde do pré-

hospitalar verificarem a existência do testamento vital e partilharem entre si essa 

informação. 

Palavras-Chave: Pré-hospitalar; Testamento Vital; Diretivas antecipadas de vontade.  

 

Introdução 

O final da vida é período conflituoso, polémico e complexo, em que a figura central – a 

pessoa em processo de morte – e os demais envolvidos experimentam sentimentos e 

emoções intensos, que devem ser discutidos e questionados com base em princípios 

éticos partilhados entre a pessoa em situação crítica, familiares e profissionais de saúde 

(Moreira et al., 2017). A dignidade humana merece ser respeitada em todos os 

momentos, especialmente no final da existência. Nesse período, a pessoa deve ser 

respeitada e envolvida holisticamente no processo de decisão, para que possa exercer 

sua autonomia (Nunes, 2009). 

Considerando esses aspetos, surgem as diretivas antecipadas de vontade (DAV) da 

pessoa. O documento que expressa os tipos de tratamento que a pessoa deseja receber 

de profissionais de saúde e cuidadores durante o estadio terminal de vida, registado 

com lucidez mental e completa autonomia para deliberar sobre si mesmo e ainda com 

qualidade de vida preservada, é conhecido como Testamento Vital (TV) (Moreira et al., 

2017). Há muito que as DAV são defendidas como um meio principal para maximizar a 

autonomia e o controlo sobre as decisões médicas relevantes no contexto do fim de 
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vida. Tem-se assistido ultimamente a alguma discussão sobre o tema, sendo 

particularmente realçada uma análise do assunto a partir da ideia da necessidade de 

criar um instrumento jurídico onde se inscreva a vontade das pessoas sobre os cuidados 

de saúde que querem e não querem receber, em situação de fim de vida, ao qual se 

denomina TV. Esta realidade ganha muita expressão em contexto pré-hospitalar, na 

prestação de socorro no local da ocorrência, no âmbito do Instituto Nacional de 

Emergência Médica (INEM), que assiste e transporta a pessoa em situação crítica para o 

hospital adequado, em articulação entre os vários intervenientes no Sistema Integrado 

de Emergência Médica (SIEM). O INEM é, assim, o organismo do Ministério da Saúde 

Português que tem como responsabilidade coordenar o funcionamento, no território de 

Portugal continental, de um SIEM, para garantir à pessoa em situação crítica (sinistrada 

ou vítima de doença súbita) a pronta e correta prestação de cuidados de saúde. O INEM, 

para desempenhar as suas atribuições, “definir, organizar, coordenar e avaliar as 

atividades do SIEM”, tem ao seu dispor, entre outras, as Viaturas Médicas de Emergência 

e Reanimação (VMER) e de Ambulâncias de Suporte Imediato de Vida (SIV), que atuam 

na dependência direta dos Centros de Orientação de Doentes Urgentes (CODU)” (INEM, 

2018, p. 9). 

Baseando-se nestes pressupostos, objetiva-se com o presente artigo de opinião abordar 

a questão do TV em contexto pré-hospitalar.   

 

Enquadramento Teórico 

Até aos anos 70 do século XX, a prática médica tradicional era predominantemente 

centrada no modelo biomédico, baseada apenas na opinião dos profissionais de saúde, 

que tomava as decisões considerando o que consideravam melhor para a pessoa 

cuidada sem ter em conta as suas preferências e necessidades individuais. As DAV 

surgiram a partir dos movimentos de defesa dos direitos da pessoa e dos consumidores 

que tiveram início na década de 1970. As suas necessidades surgiram numa época de 

grandes desenvolvimentos tecnológicos na ciência e na medicina, mudando 

radicalmente as práticas de saúde ocidentais, nomeadamente assentes no modelo 

biopsicossocial. A introdução de novos equipamentos e conhecimentos especializados 
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que sustentam a vida trouxe novos problemas, uma vez que as pessoas podem 

sobreviver mais tempo e o tratamento pode tornar-se fútil (Pautex et al., 2018). Assim, 

de acordo com os mesmos autores, tem-se enquadrado a lógica das DVA em termos de 

autonomia da pessoa. Surgem como um instrumento importante para 

assegurar/aumentar a autonomia da pessoa e para garantir que uma pessoa ou seu 

representante legal, se incapacitada no futuro, como resultado, por exemplo, de 

doença, lesão, demência ou persistência de estado vegetativo, possa tomar decisões 

autónomas em matéria de cuidados de saúde. Este instrumento permite à pessoa 

consentir ou recusar qualquer tratamento médico, nomeadamente, mas não só, se for 

excessivo, desproporcional ou fútil. Isto está relacionado com o princípio da 

beneficência para a pessoa, que é o dever de fazer o bem, e o princípio da não 

maleficência, que significa não fazer mal (Beauchamp & Childress, 2013). 

A tomada de decisão é um processo complexo e pode ser problemático no fim de vida 

quando a pessoa se torna impotente devido à doença ou à idade. Assim, o TV, que 

corresponde a uma vontade viva, um documento pelo qual uma pessoa (doente ou não) 

declara quais os tratamentos que deseja em fim da vida, foi criado originalmente para 

ajudar a prevenir cuidados médicos indesejados e invasivos no fim da vida. Procura 

assegurar que as pessoas recebam o tratamento que desejam, promovendo cuidados 

centrados na pessoa (Detering & Silveira, 2017). Daqui depreende-se que o foco na 

autonomia da pessoa e no direito à autodeterminação é concomitante com um declínio 

ou abandono do paternalismo médico. Esta mudança de paradigma na ética da 

biomedicina contemporânea para um modelo mais interativo, baseado num diálogo e 

intercâmbio permanente de informação, permitiu às pessoas serem protagonistas 

ativos nas suas decisões em matéria de processo cuidados de saúde, abraçando uma 

abordagem centrada na pessoa.  

O objetivo principal do TV é garantir o controlo da pessoa sobre decisões de saúde no 

período final da vida, independentemente de ser um período crítico no que respeita a 

alterações de função dos órgãos nobres. Este instrumento pode ser expresso por 

desejos que, teoricamente, permitem aplicação, estabelecimento de certos limites ou 
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recusa total de qualquer intervenção possível diante de patologia terminal (Moreira et 

al., 2017). 

Apenas em 2012, em Portugal, se procurou regular as DAV sob a forma de TV, bem como 

a nomeação de um Procurador de Cuidados e a criação do Registo Nacional do 

Testamento Vital (RENTEV) para poder efetivar todo este processo (Rodrigues, 2019). A 

Lei n.º 25/2012, de 16 de julho (Assembleia da República, 2012) - Registo Nacional do 

Testamento Vital (RENTEV) definiu o conceito das DAV, designadamente sob a forma de 

TV, na qual uma pessoa pode manifestar antecipadamente a sua vontade consciente, 

livre e esclarecida, no que concerne aos cuidados de saúde que deseja receber, ou não 

deseja receber, caso se encontre incapaz de expressar a sua vontade. A ausência desta 

informação, por parte do enfermeiro, origina constrangimentos à sua intervenção dado 

que, o desconhecimento prévio da vontade da pessoa pode induzir/facilitar a realização 

de procedimentos invasivos não desejados. Desta forma, será importante constar, da 

avaliação inicial e processo de cuidados, a colheita de informação sobre a existência ou 

não de testamento vital (Ferreira & Nunes, 2019). Após publicação da Lei nº. 25/2012, 

em 16 de julho (Ministério da Saúde, 2012), os profissionais de saúde passam a ter a 

obrigação legal de respeitar a vontade da pessoa, ou do seu procurador legal, no que se 

refere aos cuidados de saúde que a pessoa quer, ou não, que lhe sejam prestados no 

caso de, por doença ou incapacidade mental, não ser capaz de o expressar (Neves, 

2013). 

Segundo a Lei nº 25/2012, de 16 de julho (Ministério da Saúde, 2012), as diretivas 

antecipadas de vontade são “o documento unilateral e livremente revogável a qualquer 

momento pelo próprio, no qual a pessoa, maior de idade e capaz, que não se encontre 

interdita e inabilitada por anomalia psíquica, manifesta antecipadamente a sua vontade 

consciente, livre e esclarecida, no que concerne aos cuidados de saúde…” (art.º 2º). Esta 

mesma Lei, além de definir o conceito de DAV dispõe todo o conteúdo de que o 

documento deve dispor, bem como a sua forma, os requisitos de capacidade, os limites 

jurídicos e éticos das DAV, a eficácia e revogação do mesmo. A par destes itens, pode 

ainda ler-se no documento a condição do direito à objeção por parte do profissional e 

nomeação do Procurador de Cuidados bem como a sua representação (Rodrigues, 
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2019). Reforça-se que, quando se aborda um tema no contexto da Bioética, 

nomeadamente na temática do TV, é imperioso abordar que a Bioética se sustenta em 

quatro princípios que devem orientar os debates, as decisões, os procedimentos e as 

ações ao nível dos cuidados da saúde, sendo estes: Beneficência, Não-Maleficência, 

Autonomia e Justiça ou Equidade. 

Nem sempre é fácil decidir pela pessoa quando esta já não é capaz, ou seja, com perda 

da autonomia, cujo respeito pressupõe que este esteja capacitado para tomar decisões 

conscientes e esclarecidas. Neste âmbito, Almeida (2007) refere que a aplicação prática 

deste princípio é uma dificuldade para os enfermeiros. Quando a autonomia da pessoa 

em situação crítica está em causa, é fundamental a sua substituição, ainda que 

temporária, por uma outra pessoa que assegurará a defesa dos seus direitos e a protege 

das consequências potencialmente prejudiciais. A existência de TV deve ser tida em 

conta nestas situações. Em conformidade com a Lei n.º 25/2012 de 16 de julho 

(Assembleia da República, 2012, p. 3728), o TV consiste num “documento unilateral e 

livremente revogável a qualquer momento pelo próprio, no qual uma pessoa maior de 

idade e capaz, que não se encontre interdita ou inabilitada por anomalia psíquica, 

manifesta antecipadamente a sua vontade consciente, livre e esclarecida, no que 

concerne aos cuidados de saúde que deseja receber, ou não deseja receber, no caso de, 

por qualquer razão, se encontrar incapaz de expressar a sua vontade pessoal e 

autonomamente”. 

Sendo o TV um direito de todo o cidadão maior de idade, que pode expressar que tipo 

de tratamento e de cuidados de saúde pretende ou não receber, quando estiver incapaz 

de expressar a sua vontade, os profissionais de saúde, nomeadamente médicos e 

enfermeiros, que integram a equipa de saúde responsável pela prestação de cuidados 

de saúde à pessoa incapaz de expressar de forma livre e autónoma a sua vontade, devem 

consultar o Portal Profissional da Plataforma de Dados da Saúde, para confirmação da 

existência de um documento de DAV e/ou procuração de cuidados de RENTEV. A lei 

preconiza que o médico quando constatar a existência de um TV deve executar esse 

registo no processo clínico da pessoa em situação crítica, para partilhar a informação 

com os membros da equipa multiprofissional e, assim, dar-se a continuidade dos 
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cuidados prestados, assegurando o respeito pela vontade da pessoa. Deste modo, na Lei 

n.º 25/2012, de 16 de julho (Assembleia da República, 2012), está documentado que “a 

entidade responsável pela prestação dos cuidados de saúde ao outorgante deve sempre 

registar no processo clínico do mesmo qualquer uma destas situações, bem como, 

reportar ao procurador de cuidados de saúde, caso este exista, e ao RENTEV” (n. º3 do 

art. 6.º). Por conseguinte, o registo na avaliação inicial pela equipa de enfermagem da 

existência de um TV possibilita igualmente a partilha de informação e a continuidade 

dos cuidados. 

Muitos países promulgaram leis que reconhecem as DAV como o instrumento jurídico 

que melhor pode assegurar que os desejos de uma pessoa em relação a um tratamento 

médico que sustenta a vida sejam respeitados quando se perde a capacidade de decisão, 

e que pode eleger um decisor substituto. Por conseguinte, as DAV são uma proteção 

contra intervenções indesejadas e fúteis que apenas prolongam o processo de morte e, 

assim, ajudam a aliviar a ansiedade sobre a perda de controlo e os encargos que podem 

recair sobre os outros durante os cuidados de saúde em fim de vida (Dalmau-Bueno et 

al., 2021). 

O estabelecimento de critérios deve ser o mais consensual possível para impedir 

disparidades eticamente inaceitáveis na suspensão ou abstenção de tratamento em 

pessoas em situação crítica ou terminais. De facto, é com frequência que os profissionais 

de saúde se deparam com situações de difícil interpretação no plano ético pelo que é 

fundamental proceder a uma distinção conceitual nomeadamente entre eutanásia, e 

suspensão de meios extraordinários, fúteis ou desproporcionados de tratamento. Ainda 

que nem sempre seja fácil traçar uma linha divisória entre ambas as situações, a 

utilização desproporcionada de intervenções clínicas suscita dilemas éticos de enorme 

impacto nas sociedades ocidentais, sendo hoje universalmente considerada como má 

prática clínica, ou seja, distanásia (Nunes, 2016).  

Atualmente existe pouca produção científica nacional, contrariamente a outros países, 

onde estas questões estão dispostas há mais tempo e são debatidas eticamente, 

conforme as necessidades e apelos ético-sociais (Rodrigues, 2019). Em contextos de 

prestação de cuidados à pessoas em situação crítica é essencial compreender esta 
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necessidade de discutir e analisar o TV e as DAV, já que as competências destes 

cuidadores – os enfermeiros especialistas em Enfermagem Médico-Cirúrgica - são 

excecionalmente dirigidas para alto risco de vida, onde estes profissionais terão que 

dispor de um nível de conhecimento e capacidade analítico-reflexiva que lhes permita 

uma tomada de decisão precisa (Rodrigues, 2019).  

É no processo de análise que o enfermeiro faz, e que se manifesta através da gestão 

diferenciada da dor e do bem-estar da pessoa em situação crítica, otimizando respostas; 

da comunicação interpessoal que fundamenta a relação terapêutica com a pessoa, 

família e cuidador face à situação de alta complexidade do seu estado de saúde; do 

estabelecimento da relação terapêutica perante a pessoa, família/cuidador em situação 

crítica e na assistência a pessoa, ou família, nas perturbações emocionais decorrentes 

da situação crítica de saúde/doença, visando sempre o melhor para a pessoa, que se 

aplica a pertinência considerada às DAV (Rodrigues, 2019). Por outro lado, e de forma a 

colmatar falha grave no acesso a informação pertinente no âmbito da prestação de 

cuidados, os Enfermeiros já podem aceder ao RENTEV, de acordo com a Portaria n.º 

141/2018, publicada em Diário da República no dia 18 de maio (Ministério da Saúde, 

2018). 

Ferreira e Nunes (2019), num estudo, exploratório-descritivo, questionaram médicos e 

enfermeiros de um hospital português acerca da confirmação e partilha de informação 

respeitante ao TV. Os resultados indicam que grande parte dos participantes (57%) 

nunca averiguou se existia um TV, ainda que tenham à mesma (82%) e consideram que 

a não partilha acarreta implicações importantes ao nível da prática de cuidados (86%). 

As evidências do estudo revelam que verificar a existência de TV não era, no hospital 

locus de estudo, uma prática corrente.  

Importa ainda referir que o Instituto Nacional de Emergência Médica de Portugal (INEM) 

tem a aplicação iTeams® que funciona como uma ferramenta de suporte interativo entre 

o Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) e os meios que estão no terreno e 

na qual é registada toda a informação clínica relativa às vítimas assistidas pelos 

colaboradores e parceiros INEM (médicos, enfermeiros, técnicos ou outros), e  que 

permite estratificar a gravidade clínica das situações e assim contribuir para uma 
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regulação médica efetiva dos casos de maior gravidade. Pela introdução do RNU (Registo 

Nacional do Utente) neste aplicativo informático, são importados alguns dados via SPMS 

(Serviços Partilhados do Ministério Saúde). Apenas médicos e enfermeiros têm acesso, 

por exemplo, a dados clínicos de ocorrências anteriores garantido por LogIn individual. 

Propõe-se, assim, que, aquando da partilha de dados via SPMS, também migrassem 

dados relativos às DAV ou TV e que estes ficassem facilmente acessíveis na plataforma 

de registos INEM, aos médicos e enfermeiros. 

Sem dúvida, conhecer os valores e desejos da pessoa através de um planeamento 

antecipado permite um cuidado muito mais individualizado e respeitoso. Este é um 

tema que merece sempre uma reflexão e discussão entre os profissionais de saúde seja 

em que contexto for. Os efeitos do TV têm sido estudados em vários contextos e 

populações, com provas de que tem um impacto positivo na qualidade dos cuidados em 

fim de vida. 

 

Conclusão 

O ambiente de intervenção pré-hospitalar é feito de especificidades que o diferenciam 

e lhe acrescentam complexidade. Salienta-se a sua pluridisciplinaridade de ação 

em articulação funcional com diferentes atores e funções para além do âmbito 

clínico. Distingue-se também a sua amplitude de intervenção em todo o ciclo 

vital e a sua multiplicidade patológica, com elevada prevalência de situações 

críticas nas necessidades dos seus alvos de cuidados, constituídos pelas pessoas, 

família e comunidade. Necessidades que vão, no entanto, para além das 

situações críticas, exigindo habilidades e aptidões específicas, sendo um dos 

exemplos as decisões em fim de vida. Neste âmbito refere-se que, nos últimos 

anos tem surgido alguma discussão acerca do TV, com particular realce na sua 

reflexão ao nível da imprescindibilidade de criação de um instrumento jurídico 

no qual esteja inscrita a vontade das pessoas no que respeita aos cuidados de 

saúde que desejam e não receber, em situação de fim de vida. Os estudos sobre 

o TV em Portugal ainda são muito recentes e escassos, especialmente quando o 

seu enfoque recai sobre a prática dos enfermeiros que exercem funções em 
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ambiente pré-hospitalar. Por tal, é de se esperar que esses profissionais tenham 

parco conhecimento a seu respeito. O contacto com esta temática em contexto 

real criou a necessidade de ampliar o debate e as pesquisas sobre o tema, 

considerando sobretudo a mudança no panorama da relação entre os 

enfermeiros especialistas em Enfermagem Médico-Cirúrgica e a pessoa em 

situação crítica. 

O direito a que assiste a pessoa ter acesso à informação que lhe permita formar uma 

vontade livre e esclarecida é inerente ao dever de informação, no caso concreto dos 

enfermeiros, o que se encontra plasmado no Código Deontológico do Enfermeiro. 

Todavia, são múltiplos os casos nos quais nem sempre a pessoa detém a capacidade 

para consentir/diferir, evocando o princípio ético do respeito pela pessoa humana de 

modo a ser tomada uma resolução em conformidade com o seu interesse, sendo esta 

situação paradigmática em muitas situações de urgência/emergência com pessoas em 

situação crítica, que não podem dar o seu consentimento para legitimar as intervenções 

necessárias por parte da equipa de saúde, resultando, assim, no seguimento dos 

princípios do consentimento presumido. É de fundamental importância referir que o TV, 

como revela a literatura específica e a própria experiência profissional, se configura 

como um documento unilateral e livremente revogável pela própria pessoa, a qualquer 

momento. Porém, a presença da manifestação de uma vontade anterior perante o 

consentimento em fim de vida, concretizada em documento jurídico, não pode arrogar 

caráter absoluto, na medida em que jamais teria em consideração a alteração das 

circunstâncias da vida da pessoa e poderia levar uma permissibilidade da tomada de 

decisão por parte da equipa de saúde que se restinguiria, em cada caso específico, a 

atuar somente a partir do documento, não tendo em consideração outras fontes de 

informação subjacentes à tomada de decisão clínica e ética em saúde. O acesso limitado, 

a compreensão e a confiança no TV é um fator chave que influencia as decisões em fase 

de vida. As soluções práticas para este problema em contexto pré-hospitalar raramente 

são examinadas na investigação. Assim, assume-se este artigo como um preâmbulo para 

uma maior reflexão sobre a temática do TV em ambiente pré-hospitalar, para que o 

mesmo seja ainda mais humanizado.  
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Antes de se dar por terminada esta reflexão, importa também salientar que não existe 

evidência científica que indique que os profissionais que exercem em contexto pré-

hospitalar não tomem, por norma, esta situação em consideração. Todavia, mais do que 

nunca, é essencial que estes profissionais de saúde percebam a importância do TV na 

sua prática diária e considerem a vontade viva como um instrumento importante para 

ajudar na tomada de decisões clínicas, sendo, por isso, necessário um enorme esforço 

para aumentar substancialmente a sua literacia nesta área. Em suma, as DAV são uma 

verdadeira concretização civilizacional e, acima de tudo, uma afirmação dos direitos 

inalienáveis e irredutíveis da pessoa humana. 
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Resumo 

A preocupação com a felicidade é algo que tem estado sempre presente ao longo da 

história da humanidade, passando a ganhar maior destaque ao longo das últimas 

décadas nos estudos científicos. Associada a uma felicidade global do ser humano, surge 

a importância da felicidade no trabalho, temática que tem levado a um aumento do 

número de pesquisas que referem a importância dos recursos humanos para as 

organizações.  Sabendo que as pessoas passam grande parte dos seus dias nos seus 

locais de trabalho, é essencial que as organizações, independentemente da sua área de 

atuação, apostem no desenvolvimento de estratégias que promovam o bem-estar, a 

felicidade e a motivação dos seus colaboradores. 

É neste âmbito que surgiu o projeto Smiling Team - Ser feliz no trabalho: Projeto de 

intervenção no âmbito da promoção da felicidade no trabalho e da motivação de 

equipas, pois defendemos que colaboradores motivados e satisfeitos são a peça 

fundamental para uma organização de sucesso.    

É perentória a necessidade das organizações se preocuparem em criar estímulos de 

forma a motivar os seus colaboradores não só para os objetivos da organização, mas 

também para os objetivos pessoais. As atividades de team building têm-se apresentado 

como boas estratégias para promover a motivação dos colaboradores, melhorando o 

ambiente de trabalho e levando a um aumento da produtividade.   

Palavras-chave: felicidade no trabalho, bem-estar, motivação, team building 

 

 Introdução 

O trabalho ocupa grande parte das nossas vidas e do nosso dia-a-dia, pelo que é 

fundamental que os colaboradores se sintam bem nos seus locais de trabalho. Para que 

isso aconteça, é essencial que os trabalhadores se sintam reconhecidos e valorizados 

pelas suas ações. 

De acordo com Fisher (2010), as empresas e instituições que se preocupam com a 

felicidade e bem-estar dos seus trabalhadores proporcionam um clima organizacional 
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que estimula o sentimento de satisfação, levando os funcionários a desempenharem as 

suas atividades com maior comprometimento, qualidade e criatividade, o que 

demonstra que a felicidade das pessoas no trabalho contribui para o sucesso das 

organizações. 

Podemos afirmar que colaboradores satisfeitos e motivados são a peça chave para uma 

empresa ou instituição de sucesso. Os funcionários mais felizes, tornam-se mais 

criativos, resilientes, socialmente conectados, física e mentalmente saudáveis (Wright 

& Cropanzano, 2004); um colaborador feliz e satisfeito é mais produtivo, relaciona-se 

melhor, é mais criativo, tem maior confiança e o seu desempenho vai ser melhor 

comparativamente aos outros (Drucker, 2005). De forma oposta, trabalhar numa 

organização em que o sistema de valores é inaceitável para o indivíduo ou incompatível 

com ele, vai levá-lo, simultaneamente, ao sentimento de frustração e a um mau 

desempenho.  

Também Baker et al. (2006) mostram que numa organização onde é promovida a 

felicidade, os profissionais são mais criativos e têm mais capacidade de provocar 

mudanças, pensam sobre o que se pode fazer e não apenas na solução dos problemas, 

existe um ambiente que promove a colaboração, cooperação e responsabilidade e onde 

é fomentado o trabalho em equipa e existe um compromisso de todos com a visão e a 

missão da organização. O conceito de felicidade inclui a satisfação no trabalho 

organizacional, mas é muito mais amplo, uma vez que considera dimensões como o 

desenvolvimento do indivíduo com a função que desempenha e com a organização, a 

satisfação com o trabalho e o compromisso positivo com a organização e também com 

a função (Fisher, 2010). 

Assim, Limongi-França & Zaima (2002) defendem que, para atingir o sucesso, as 

organizações necessitam de garantir aos seus colaboradores melhores condições de vida 

no trabalho, fornecendo-lhes boas condições laborais, remuneração e benefícios justos, 

tarefas desafiadoras e um estilo de gestão que garanta a participação e 

desenvolvimento das pessoas, envolvendo-as e comprometendo-as com os objetivos da 

equipa, tendo sempre em conta o bem-estar no trabalho. Todavia, ao contrário do que 

se possa pensar, nem sempre são os estímulos financeiros que motivam as pessoas nos 
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seus trabalhos (Martin, 2005), antes pelo contrário, muitas vezes, esses mesmos 

estímulos diminuem o estado de felicidade em vez de o aumentar. 

Segundo Matheny citado por Maio (2016), o dinheiro pode melhorar a performance a 

nível da gestão, mas não se revela muito útil no que diz respeito à satisfação. Assim, 

podemos afirmar que o dinheiro não é a chave para a felicidade no trabalho. O 

crescimento e desenvolvimento pessoais, o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, 

as comunicações eficazes e as relações pessoais, contribuem de forma mais consistente 

para melhorar a satisfação no trabalho. Neste sentido, para que as organizações 

alcancem ótimos resultados, é necessário oferecer aos seus colaboradores mais do que 

uma boa remuneração para os deixar comprometidos; é fundamental investir em 

atividades que promovam uma melhor qualidade de vida dos colaboradores e atitudes 

que procurem o progresso do ambiente de trabalho. 

Claro que, por envolver emoções e sentimentos, a felicidade no trabalho é um conceito 

muito subjetivo, que varia de acordo com a experiência e as motivações de cada 

indivíduo. Para além disso, depende de inúmeros fatores relacionados com questões 

organizacionais, culturais e gerenciais. Como fatores com impacto na felicidade no 

trabalho podemos definir: 

i. o propósito do trabalho: uma das questões mais importantes e influentes na 

felicidade no trabalho é sentir que o seu trabalho “vale a pena” e que tem 

realmente impacto nos objetivos da entidade empregadora; 

ii. a apreciação e o reconhecimento: o reconhecimento do trabalho efetuado por 

parte dos colegas e das chefias, mostrando ao colaborador que o seu trabalho é 

valorizado é fulcral para o seu entrosamento com a organização; assim como é 

essencial, existirem métodos de avaliação de desempenho e reconhecimento de 

mérito, com distinção efetiva dos que efetivamente se esforçam;      

iii. a autonomia para tomar decisões: ter a liberdade de tomar decisões por conta 

própria, poder sugerir ideias ou influenciar processos, pode levar a que o 

colaborador se sinta mais motivado e melhore o seu desempenho; 
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iv. o equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal: por mais que o trabalho 

seja atrativo e motivador, não é possível alcançar a felicidade plena se não 

existirem momentos de descanso, lazer e relações pessoais: 

v. a identificação com os valores: os trabalhadores necessitam sentir que se 

identificam com os princípios e valores da organização, de forma que se sintam, 

efetivamente, parte da equipa e completamente encaixados nas dinâmicas de 

trabalho. 

 

Desta forma, para promover a felicidade no trabalho existem algumas estratégias que 

as organizações podem adotar: 

i. Avaliar o clima organizacional, isto é, realizar um diagnóstico sobre o grau de 

envolvimento, satisfação e motivação dos seus colaboradores. Este processo 

deve ser repetido frequentemente, de forma a acompanhar a evolução dos 

indicadores de felicidade; 

ii. Manter uma comunicação aberta, permitindo um livre fluxo de informações, 

através de acessos fáceis à informação e realização de reuniões periódicas; 

iii. Partilhar os objetivos com todos os colaboradores, esclarecendo exatamente o 

que a organização espera de cada um deles, do seu desempenho e a forma como 

o seu trabalho tem efeitos na missão e objetivos da organização; 

iv. Proporcionar oportunidades de desenvolvimento, de forma a criar nos 

colaboradores um desejo de progresso; para tal é necessário disponibilizar 

formações, workshops, treinos práticos, mas também uma adequada avaliação 

de desempenho com efetivo reconhecimento e progressão;  

v. Reconhecer e dar feedback é essencial para valorizar os colaboradores. O 

reconhecimento pode ser feito verbalmente, por escrito, através de prémios, 

bónus ou quaisquer outras estratégias que valorizem os trabalhadores. O 

feedback dado de forma contínua e consistente, e com foco no crescimento 

profissional, promoverá também o bem-estar dos indivíduos; 

vi. Promover a escuta ativa, ou seja, ouvir os colaboradores com atenção, valorizar 

as ideias de todos, apoiar sempre que necessário. As pessoas sentem-se mais 
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confiantes quando sentem que são ouvidas e mostram-se mais comprometidas 

com a tarefa. A empatia é também uma característica fundamental de uma 

liderança promotora de colaboradores felizes. 

Para além da felicidade, é de extrema importância a motivação nos trabalhadores, pois 

é uma das grandes forças impulsionadoras do comportamento humano. A motivação irá 

influenciar o desempenho pessoal e profissional, estando diretamente relacionada com 

a produtividade. Concretamente no que respeita à motivação no trabalho, Maximiano, 

citado por Andrade (2011) afirma que esta “é uma expressão que aponta um estado 

psicológico de disposição ou vontade de perseguir uma meta ou realizar uma tarefa. 

Uma pessoa motivada para o trabalho é uma pessoa com disposição favorável para 

perseguir a meta ou realizar a tarefa”.  

A motivação envolve sentimentos de realização e de reconhecimento profissional, que 

se manifestam através do exercício de tarefas e atividades que oferecem suficiente 

desafio e significado para o trabalho. Um dos maiores desafios para um líder é saber 

motivar os seus colaboradores, torná-los confiantes, decididos e comprometidos com 

os objetivos do trabalho e da organização (Andrade, 2011). 

O team building apresenta-se como uma estratégia positiva de promoção da motivação 

dos colaboradores. Definido por Nunes (2009) como “uma vasta lista de atividades 

realizadas, geralmente em formato outdoor, com o objetivo de fomentar o espírito de 

equipa e, por essa via, melhorar o desempenho das equipas de trabalho”, inclui 

atividades que “podem ir de simples exercícios até simulações mais complexas ou até 

mesmo a retiros realizados por vários dias nos quais são realizados diversos jogos de 

dinâmicas de grupo”.    

As atividades de team building surgem, assim, com o objetivo de melhorar 

relacionamentos, apresentando-se como uma ferramenta eficaz para consolidar e 

alargar o conhecimento e conexão entre os membros da organização. Podemos, ainda, 

identificar como funções do team building (Andrade, 2011): melhorar a performance e 

os resultados; fazer um melhor uso das forças individuais e coletivas (e não só as 

fraquezas); resolver problemas que são da competência da equipa. 
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Projeto de intervenção: Smiling Team – Ser feliz no trabalho 

O projeto Smiling Team – Ser Feliz no Trabalho é um projeto de promoção da felicidade 

no trabalho e de motivação de equipas de um Centro Social – Pôr do Sol. A instituição 

desenvolve as respostas sociais de Estrutura Residencial para Pessoas Idosas e Centro 

de Dia, contando com um total de 35 colaboradores. De uma forma global, este projeto 

visa o aumento do espírito de equipa, o aumento da felicidade dos colaboradores no 

trabalho e, consequentemente, a melhoria da qualidade dos serviços prestados na 

instituição. Para atingir estes objetivos gerais, serão desenvolvidas várias atividades e 

estratégias de atuação variadas com os colaboradores, ao longo do ano (Quadro 1). De 

forma a avaliar a eficácia do projeto, serão aplicadas escalas de avaliação dos graus de 

felicidade e de motivação aos colaboradores, antes e depois da implementação do 

mesmo. Serão também aplicados, antes e depois da intervenção, 

questionários/entrevistas aos utentes/responsáveis de forma a avaliar a satisfação 

destes em relação aos serviços prestados pelos colaboradores.    

 

Quadro 1. Plano de Atividades 

Atividade Objetivos Descrição 

Diálogos em 

equipa 

Promover o fluxo comunicacional 

interno; Discutir casos; Levantar 

necessidades; Partilhar opiniões. 

Reuniões de equipa: diretora técnica e restantes colaboradores; Serão realizadas 

uma vez por mês, com a duração aproximada de 1 hora, em grupos de acordo 

com os serviços; Parceria com supermercado para fornecimento de chá/sumo e 

bolachas para o lanche. 

O saber não 

ocupa lugar 

Aumentar o conhecimento técnico; 

Melhorar técnicas e competências 

profissionais. 

Workshops sobre temáticas pertinentes para o melhoramento das 

competências técnicas e profissionais; Serão realizados uma vez por mês, com a 

duração aproximada de 1 hora; As temáticas serão adequadas a cada grupo, 

consoante o seu serviço; Os workshops serão dinamizados pela equipa técnica 

e, sempre que possível e que se considere pertinente, por especialistas 

convidados. 

Mente sã 

Aumentar a atenção-concentração; 

Potenciar o bem-estar mental e o 

relaxamento; Desenvolver o 

reconhecimento e auto-regulação 

emocionais. 

Sessões de Mindfulness e relaxamento; Serão realizadas de quinze em quinze 

dias, com a duração aproximada de 45 minutos, em grupos (atividade voluntária, 

mediante inscrição prévia); Dinamizadas por facilitadora de Mindfulness (técnica 

da equipa). 

Corpo são 

Potenciar o bem-estar físico; 

Desenvolver capacidade, resistência 

e robustez físicas; Promover o bem-

estar psicológico. 

Aulas de atividade física variada (zumba, localizada, etc.); Serão realizadas de 

quinze em quinze dias, com a duração aproximada de 45 minutos, em grupos. 

(atividade voluntária, mediante inscrição prévia); Dinamizadas por técnicos de 

educação física do município, através de protocolo com a Câmara Municipal.  



 
 
 

 

RIAGE – Revista Ibero-Americana de Gerontologia – Número 2 | Dezembro 2022 117 
 

 

A organização das atividades ficará a cargo da equipa técnica da instituição.  

Atividade Objetivos Descrição 

Fazer o bem, 

não importa 

a quem 

Promover a auto-estima e o auto-

conceito; Valorizar as boas práticas 

profissionais e pessoais em contexto 

de trabalho. 

Identificação de boas práticas profissionais e pessoais dos colaboradores em 

contexto de trabalho, por parte de colegas, utentes, familiares, direção técnica 

ou órgão de direção; Registo em boletins próprios colocados na caixa 

disponibilizada para o efeito (ou enviado por email); No final de cada mês, serão 

publicadas as práticas identificadas ao longo do mês, em quadro afixado na 

entrada da instituição. 

RIR – 

reconhecer, 

importar, 

recompensar 

Valorizar as competências e práticas 

profissionais mais adequadas; 

Promover a auto-estima e o auto-

conceito; Estimular melhorias nas 

práticas profissionais. 

Implementação de um programa efetivo de avaliação de desempenho; 

Atribuição de prémios distintos aos colaboradores que obtenham classificação 

de bom e muito bom. 

Relax 
Potenciar o relaxamento; Promover 

o bem-estar físico e psicológico. 

Sessão de massagem de relaxamento para todos os colaboradores; Parceria com 

clínica de fisioterapia com redução de preço das massagens em 50%. 

Pelos 

caminhos do 

Pôr-do-Sol 

Promover o bem-estar físico e 

psicológico; Potenciar o hetero-

conhecimento. 

Caminhada por percursos pedestres da zona; Realizado com 2 grupos diferentes 

(um em cada dia); Parceria com restaurante para fornecimento de pequeno 

lanche no final da caminhada com redução de metade do preço, mediante 

divulgação do mesmo nas redes sociais e site da instituição. 

Saber em 

equipa 

Promover o conhecimento sobre a 

instituição e a atividade profissional; 

Desenvolver espírito de equipa.  

Peddy-papper pela vila, em equipas; Percurso realizado por indicação de mapa, 

com postos onde os colaboradores terão de responder a questões sobre a 

instituição e realizar atividades em equipa; Parceria com mercearia para doação 

de garrafas de água. 

Quando 

brilha o sol 

naquela 

praia 

Promover o bem-estar físico e 

psicológico; Potenciar o hetero-

conhecimento. 

Passeio à Praia da Consolação, com almoço incluído; Realizado com 2 grupos 

diferentes, um em cada dia; Parceria com Junta de Freguesia para emprestar 

uma carrinha em cada uma das viagens, assumindo as despesas de combustível 

e desgaste. 

Equipas 

coloridas 

Desenvolver espírito de equipa; 

Promover o bem-estar físico e 

psicológico. 

Atividades de paintball em equipa; Realizado com 2 grupos diferentes, um em 

cada dia. 

Got Talent 

Pôr-do-Sol 

Desenvolver espírito de equipa; 

Potenciar o auto e hetero-

conhecimento. 

Apresentação de talentos desenvolvidos em equipa; Os colaboradores serão 

distribuídos por equipa; Cada equipa tem de preparar um talento para 

apresentar no “Got Talent Pôr-do-Sol”, que terá como público os utentes da 

instituição. 

Amizade 

oculta 

Potenciar o hetero-conhecimento; 

Promover o bem-estar físico e 

psicológico. 

Atribuição aleatória e secreta de um amigo secreto a cada colaborador; Ao longo 

do período definido, cada colaborador vai deixando mensagens, dicas, ofertas 

para o seu amigo secreto. 

Manjar em 

equipa 

Desenvolver o espírito de equipa; 

Promover o bem-estar psicológico. 

Jantar de colaboradores em restaurante; Durante o período do jantar, o 

funcionamento da instituição será assegurado por um grupo de voluntários. 

Todos 

seguros 

Promover a saúde; Diminuir o 

absentismo; 

Adesão a um seguro de saúde; Cada funcionário contribui com 2€ por mês para 

o pagamento do seguro, ficando o restante montante a cargo da instituição. 
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Para além das parcerias e protocolos estabelecidos para cada uma das atividades 

descritas, serão solicitados às empresas da região patrocínios monetários, ou 

eventualmente em géneros quando seja aplicável, para o presente projeto. Os mesmos 

serão compensados com publicidade nas redes sociais e no site institucional. Estes 

patrocínios reduzirão o valor do orçamento a suportar pela Instituição. 

 

Conclusão  

Partindo da crença de que trabalhadores felizes trazem um maior retorno às 

instituições, a felicidade no trabalho é, sem dúvida, uma das áreas em que as 

organizações sociais devem apostar. Deve fazer parte dos seus objetivos principais 

promover o bem-estar dos colaboradores, tanto a nível individual como coletivo, uma 

vez que se os trabalhadores se sentirem bem e envolvidos no seu local de trabalho, 

desenvolverão as suas funções com maior agrado, confiança e qualidade, o que se torna 

numa mais-valia para todos, nomeadamente para a instituição que poderá melhorar a 

qualidade dos seus serviços. Promover a felicidade no trabalho passará por desenvolver 

um conjunto de recompensas dentro da organização, sendo que estas recompensas não 

se concretizam, exclusivamente ou maioritariamente, em prémios financeiros. Existe 

uma variedade de práticas, algumas sem qualquer custo para a instituição, que poderão 

fazer a diferença nos colaboradores, como por exemplo, garantir um bom ambiente de 

trabalho, desenvolver atividades de team building, permitir conciliar a vida profissional 

com a vida pessoal, dar oportunidade de progredir na carreira, ouvir, de forma efetiva, 

a opinião dos colaboradores. 

Todavia, considera-se que este não é um percurso unilateral, ou seja, que parta apenas 

da parte das chefias. Antes pelo contrário, para que a felicidade no trabalho seja 

concretizada de forma real e com todos os benefícios, também é importante que o 

trabalhador esteja envolvido neste processo, mantendo algumas práticas individuais, 

como fazer reflexões constantes sobre o seu desempenho e relação com os outros, 

procurar sempre aprender mais, ter confiança em si, nos colegas, no trabalho e na 

organização. 
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Aliada à implementação do Projeto Smiling Team- Ser Feliz no Trabalho, surge a 

convicção de que o investimento no bem-estar dos colaboradores trará um incremento 

nas relações pessoais e laborais e, consequentemente, uma melhoria da qualidade dos 

serviços prestados pela instituição. Tal permitirá que o Centro Social Pôr-do-Sol continue 

a ser uma referência na comunidade, promovendo, ainda mais, uma imagem 

institucional positiva, ou seja, apesar de este projeto implicar algum investimento por 

parte da organização, considera-se que o retorno positivo compensará claramente o 

investimento realizado. 
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Resumo 

Este artigo apresenta, de uma forma geral, aquelas que são as competências e funções 

do Diretor Técnico de ERPI, com especial incidência no contexto da pandemia por 

Covid19. São apresentado exemplos de estratégias e procedimentos de uma ERPI que, 

por motivos de confidencialidade, não é identificada. 

O principal foco da liderança do responsável pela direção técnica, passa por adotar um 

modelo de atuação que promova um clima propício à cooperação dos colaboradores e 

grupos de trabalho da instituição, ajustando também o tipo de liderança às estratégias e 

objetivos dessa mesma instituição. A adaptabilidade e flexibilidade tornam‐se duas 

caraterísticas essenciais para assegurar uma orientação para os resultados desejados. 

Durante a pandemia pela COVID-19, o esforço coordenado de todos os membros da 

equipa foi o que permitiu a melhoria contínua dos serviços prestados. Para tal, tornou-

se fundamental respeitar as necessidades e capacidades dos colaboradores bem como 

estar atento às dificuldades apresentadas ajudando-os a ultrapassar os obstáculos que 

foram surgindo. Estar atento aos sentimentos e não os desvalorizar, dar oportunidade à 

partilha de sentimentos e criar uma boa rede de comunicação. 

No que diz respeito às famílias e utentes as respostas implementadas procuraram 

apresentar soluções em tempo útil. Contudo, existe a consciência de encarar a 

adversidade como uma oportunidade de evolução profissional. No dia a dia, em contexto 

de trabalho operacional, procurou‐se reconhecer os pontos a melhorar e estimular a 

reação positiva às mudanças por todos os intervenientes.   

Em suma foi possível observar que, fomentando a participação ativa dos colaboradores, 

famílias e utentes e implementando novas e constantes soluções, é possível melhorar 

os processos de trabalho e contribuir para um clima organizacional adequado às 

exigências impostas pela pandemia. 

Palavras-chave: direção técnica, liderança, recursos humanos, familiares, utentes  

 

Introdução 



 
 
 

 

RIAGE – Revista Ibero-Americana de Gerontologia – Número 2 | Dezembro 2022 123 
 

A presente reflexão teórica teve por base o contexto real pandémico das práticas 

desenvolvidas no âmbito da Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI’s) e o papel 

do Diretor Técnico enquanto agente de mudança face ao contexto pandémico da COVID‐

19. 

A Portaria n.º 67/2012, de 21 de março, indica no n.º 2 do artigo 1.º que “considera ‐se 

Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, o estabelecimento para alojamento coletivo, 

de utilização temporária ou permanente, em que sejam desenvolvidas atividades de 

apoio social e prestados cuidados de enfermagem.” As ERPI’s, como instituições de 

resposta social, procuram conseguir responder às necessidades da população idosa de 

forma a proporcionar bem‐estar e qualidade de vida à mesma. Neste contexto de gestão 

humanizada de equipamentos, o papel do Diretor Técnico surge como a chave para 

alcançar os objetivos definidos, desde o cativar novos utentes ao contribuir para o 

desenvolvimento de uma equipa de excelência. O artigo 11.º da Portaria n.º 67/2012, de 

21 de março, refere que “ao diretor técnico compete, em geral, dirigir o estabelecimento, 

assumindo a responsabilidade pela programação de atividades e a coordenação e 

supervisão de todo o pessoal, atendendo à necessidade de estabelecer o modelo de 

gestão técnica adequada ao bom funcionamento do estabelecimento, e em especial: 

i. Promover reuniões técnicas com o pessoal; 

ii. Promover reuniões com os residentes, nomeadamente para a preparação das 

atividades a desenvolver; 

iii. Sensibilizar o pessoal face à problemática da pessoa idosa; 

iv. Planificar e coordenar as atividades sociais, culturais e ocupacionais dos idosos. 

 

De destacar o trabalho em equipa multidisciplinar como questão‐chave para o sucesso 

e satisfação dos utentes. O Diretor técnico deve assim colaborar com a equipa sabendo 

ouvir os seus elementos, acabando por adaptar as estratégias necessárias ao alcance dos 

objetivos da instituição. Paulos (2010) reforça esta ideia quando afirma que: 

“a prestação de cuidados a pessoas idosas em instituições de cuidados geriátricos deve 

ser efetuada de acordo com uma perspetiva multidisciplinar. O trabalho em equipa 

surge, assim como a capacidade de colaborar e cooperar com outros elementos da 
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instituição de forma a contribuir para a prossecução dos objetivos comuns do grupo e 

para a manutenção de um clima social de colaboração” (p.42). 

No que diz respeito especificamente às ERPI’s, a pandemia impulsionou a mudança no 

modo de atuação para com os utentes, suas famílias e colaboradores. O impulso da 

mudança, originado por situações de urgência e muitas vezes problemáticas, 

rapidamente se transformou numa oportunidade, na medida em que se melhoraram 

certos serviços e criaram novas rotinas que até então não tinham sido possíveis 

desenvolver. De certo modo podemos afirmar que a pandemia foi o ponto de partida 

necessário para introduzir mudanças, desenvolver competências e alterar 

comportamentos, bem como para melhorar serviços. Estas alterações, apesar de 

necessárias, sem o contexto pandémico, dificilmente teriam oportunidade de serem 

realizadas. 

A pandemia acarretou alguns obstáculos difíceis de contornar, um deles diz respeito aos 

familiares dos utentes institucionalizados. A distância física e a revolta de, em alguns 

casos, não terem tido possibilidade de dizer um último adeus, dar um último toque, ouvir 

o último suspiro... a dificuldade de fazer o luto do ente querido! Todos estes são aspetos 

muito significativos que têm de ser ultrapassados, de forma a garantir o funcionamento 

e a continuidade da procura de resposta em ERPI. Como medida futura, considera‐se 

fundamentar alterar a imagem que foi criada em torno destas instituições ‐ o de serem 

equiparadas a “prisões”, lugares onde ninguém pode entrar, nem sair. 

Outro obstáculo decorrente da pandemia por COVID‐19, diz respeito aos colaboradores. 

O tipo de liderança e as estratégias que o Diretor Técnico utilizou foram determinantes 

para superar este novo desafio que conduziu ao desenvolvimento de sentimentos e 

emoções negativas, tais como: ansiedade, frustração, medo e revolta.  

Posto isto, o papel do Diretor Técnico é complexo e vasto e numa situação atípica, como 

o contexto pandémico, é fundamental ser criativo e engenhoso com os recursos 

existentes de forma a dar uma resposta ajustada tendo em conta sempre a melhoria 

contínua dos serviços. 
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O Bem-estar do utente e sua família 

Ao longo dos anos, os termos solidão e isolamento foram associados ao vocabulário que 

diz respeito à população sénior. Estas palavras tornaram‐se ainda mais comuns com a 

pandemia, no entanto, associaram‐se ainda outras palavras, como: “isolamento físico e 

domiciliário”. Com esta nova realidade, os idosos foram obrigados a isolarem‐se de tudo 

e de todos por serem considerados um grupo de risco ao apresentarem, na maior parte 

dos casos, múltiplas patologias tais como “doenças cardiovasculares (como a 

hipertensão e insuficiência cardíaca), patologia respiratória crónica ou diabetes” 

(Direção Geral da Saúde, 2020, p.1).  

Os utentes das ERPI's encontravam‐se numa situação de risco acrescido de contrair o 

novo coronavírus SARS‐COV‐2 e a Direção Geral da Saúde foi obrigada a construir um 

conjunto de regras que pudesse proteger este grupo mais fragilizado.  

Consequentemente, várias questões foram surgindo junto dos utentes e familiares da 

resposta social de ERPI: 

i. Qual a justificação para a comunidade geral poder fazer apenas 10 dias de 

isolamento e os idosos institucionalizados serem obrigados a cumprir um período 

de isolamento não inferior a 14 dias? 

ii. Porque têm os candidatos a utentes apresentar um teste laboratorial para a 

SARS‐COV‐2 negativo e cumprir um período de isolamento não inferior a 14 dias? 

iii. Porque têm os familiares que respeitar o distanciamento físico do utente se 

respeitarem a etiqueta respiratória e a higienização das mãos? 

iv. Porque é que os colaboradores podem sair todos os dias da instituição para junto 

das suas famílias e regressam no dia seguinte ao trabalho, e não podem os 

familiares de utentes vê‐los diariamente mesmo com equipamento adequado? 

São algumas questões que foram transversais às instituições e que o Diretor Técnico, 

com o seu conhecimento e experiência profissional, teve que gerir da melhor forma, 

junto dos familiares e utentes. 

Com as instituições fechadas às famílias e ao mundo tornou‐se notório um acentuar do 

processo de envelhecimento por parte dos utentes. Segundo Marques & Pocinho (2020), 

durante a fase mais aguda da pandemia por COVID‐19, verificou‐se um aumento 
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significativo dos níveis de solidão dos idosos institucionalizados. Marques & Pocinho 

(2020) citando Silva, Viana e Lima (2020) enfatizam sentimentos e emoções como o 

tédio, a desesperança e a depressão. Os mesmos autores (Marques & Pocinho, 2020) 

defendem que a falta de contacto com os familiares nas visitas, com as atividades de 

lazer, bem como com as atividades religiosas, foram fatores que tiveram implicações 

emocionais nos idosos institucionalizados. 

Neste contexto, foi indispensável manter alguns hábitos e normalidade na vida dos 

utentes uma vez que a rotina dos idosos precisa ser mantida, com adequações 

necessárias devido ao momento pandémico, enfatizando principalmente a qualidade de 

vida, física, social e psicológica. (Quintino, Souza, Teixeira & Neto, 2021).  

Sabendo da importância da ligação familiar e social para combater a solidão e a 

ansiedade e o isolamento físico/social, delinearam‐se estratégias em que foi possível 

falar, ver e ouvir independentemente da distância, estratégias essas que conferiam 

algum conforto à família e ao utente. Esta prática virtual, por videochamada, já era 

comum antes da pandemia com utentes cujos familiares residiam no estrangeiro. 

Contudo, com a situação pandémica, foi reforçado o contacto virtual para todos os 

utentes. Porém, as videochamadas apresentam uma grande limitação para a população 

sénior com défices cognitivos, auditivos e/ou físicos, não sendo o meio ideal de 

comunicação já que, por vezes, não conseguem perceber quem está para lá do ecrã. 

Assim este método pode ser uma solução apenas para dar conforto à família e a utentes 

com bom funcionamento cognitivo. Nos restantes casos necessitam de sentir o toque do 

“outro” para manter a atenção e comunicar os seus sentimentos.  Para além das 

videochamadas, incentivaram‐se os telefonemas diários, para os utentes não se 

sentirem esquecidos e abandonados.  

Outra estratégia utilizada junto dos utentes, foi desconstruir de forma simples e objetiva 

as normas da DGS bem como o plano de contingência da instituição, tendo sido possível 

desta forma explicar e ajudar a perceber as restrições que tinham de ser impostas.  

Procurou‐se também reforçar as atividades socioculturais de forma a que os utentes se 

sentissem estimulados aumentando, consequentemente, o seu bem‐estar. 
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Devido à Norma 009/2020 da DGS tornou‐se difícil incentivar e cativar candidatos para 

ERPI pois estes tomaram conhecimento da obrigatoriedade do isolamento não inferior a 

14 dias, bem como da obrigatoriedade de apresentarem no ato de entrada um teste 

laboratorial para a SARS‐COV‐2 negativo. 

 A adaptação, por parte de novos utentes, à instituição e aos colaboradores tornou‐se 

mais moroso nestas condições. Após várias admissões neste contexto foi sentido que 

não se estava a proporcionar a resposta mais adequada aos novos utentes, o que se 

tornava um fator de frustração para toda a equipa. Tornou‐se muito complicado admitir 

candidatos que apresentassem um histórico demencial, sabendo a dificuldade de 

corresponder às necessidades destes utentes num quarto de isolamento.  A ideia de 

incentivar um familiar a acompanhar o utente no período de isolamento veio, de alguma 

forma, ajudar a mitigar esta dificuldade. Os quartos de isolamento, compostos por uma 

divisão com 2 camas e outra divisão com sanita, lavatório e duche, tinham uma 

disposição adequada a este tipo de acompanhamento. Depressa foi percetível que o 

acompanhante ficava rapidamente desgastado. Assim sendo, ainda não seria a solução 

mais apropriada para o problema. Era imperativo realizar um brainstorming que 

ajudasse a pensar em soluções diferentes. 

Em reunião técnica este assunto foi debatido, foram abordadas formas de dar mais 

condições aos isolamentos preparando um quarto de isolamento com uma divisão 

adaptada a uma sala de estar, outra divisão com 2 camas e por fim, outra divisão com 

sanita, lavatório e duche.  O resultado foi muito positivo, pois: 

i. O acompanhante não se mostrava tão esgotado 

ii. O acompanhante pode ter momentos a sós na sala de estar, conseguindo 

“desligar‐se” da sobrecarga emocional que um utente com demência coloca no 

cuidador; 

iii. A família aceita melhor o internamento do utente em ERPI, porque acompanha 

a evolução deste e fica a conhecer a dinâmica interna da instituição bem como 

os colaboradores; 

iv. Cria‐se uma relação forte entre família e instituição, porque os 14 dias de 

isolamento permitem um maior conhecimento interpessoal; 
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v. Os colaboradores não se sentem tão frustrados com os isolamentos. 

 

De salientar que os utentes também tinham de efetuar isolamento em consequência de 

saídas da instituição, por idas inesperadas ao hospital ou por consultas e exames 

inadiáveis, o que uma vez mais dificultava a organização interna nomeadamente a gestão 

dos quartos. A maioria dos utentes encontra‐se em quartos duplos e nestas situações 

não podem fazer isolamento no próprio quarto. A maioria destes utentes recusaram 

consultas e exames importantes, outros pediram a familiares ou amigos para tratarem 

dos assuntos mais urgentes só para não saírem da instituição e, consequentemente, 

serem obrigados a cumprir o isolamento. Em casos em que os utentes tinham que, 

obrigatoriamente, ausentar‐se da instituição, os familiares foram incentivados a receber 

os utentes em casa após estas saídas. Desta forma, os procedimentos obrigatórios eram 

cumpridos, ou seja, apresentavam o teste laboratorial para a SARS‐COV‐2 negativo e 

cumpriam um período de isolamento não inferior a 14 dias. Assim o utente continuava 

a tratar da sua saúde e ainda estava, durante algum tempo, junto da sua família. 

As respostas e as estratégias adotadas pela equipa, foram revistas e adaptadas quase 

diariamente, cumprindo as normas legais existentes e tendo sempre em conta as 

necessidades específicas de cada utente. O foco principal, que guiou todas as estratégias 

adotadas, era proporcionar um bem‐estar holístico ao utente, considerando os fatores 

biológicos, psicológicos e emocionais. 

 

Estratégias utilizadas com os Colaboradores  

Quando um colaborador é recrutado, o processo de integração inicia‐se com a 

transmissão dos valores, missão e visão da instituição. Estes conceitos têm de 

permanecer inalteráveis, independentemente da situação em que a instituição se 

encontre. À equipa técnica, com a responsabilidade centrada no Diretor Técnico, 

compete manter uma postura forte e adequada para transmitir confiança aos 

colaboradores e lutar contra todos os obstáculos de forma que a instituição e os 

colaboradores não falhem no seu papel.  



 
 
 

 

RIAGE – Revista Ibero-Americana de Gerontologia – Número 2 | Dezembro 2022 129 
 

Trabalhar com população sénior é, para todos os colaboradores, um desafio a nível 

pessoal e profissional, uma vez que se lida frequentemente com a morte, exigindo‐se 

boas estratégias de coping para gerir as situações e as emoções. Trabalhar com esta 

população em altura de pandemia implica uma grande capacidade de resiliência e 

adaptação. Mas nem todas as pessoas possuem essa capacidade! Cabe assim, ao Diretor 

Técnico, conhecer bem as caraterísticas pessoais e profissionais dos colegas com quem 

trabalha e adaptar essas caraterísticas, a cada tarefa. Por exemplo, demonstrando um 

colaborador sintomas de Hipocondria, não será benéfico que a sua responsabilidade seja 

tratar de utentes com a doença COVID‐19. Esta situação potencia o risco do trabalhador 

manifestar dificuldades em assegurar as suas funções de forma adequada, podendo 

colmatar numa situação de baixa médica. Trata‐se de identificar o perfil de competências 

mais adequado para cada colaborador, pois todos os elementos de uma equipa são 

essenciais à concretização da missão da instituição.  

A situação pandémica no país obrigou a muitas mudanças nas Instituições Particulares 

de Solidariedade Social forçando a um reajuste à organização interna do pessoal, 

eliminando rotinas e vícios prejudiciais. Com a situação pandémica e a exigência de 

novas regras, houve um aumento acrescido da necessidade de desinfeção e higienização 

dos espaços. Assim, as tarefas foram readaptadas, tendo em conta as capacidades, 

competências e aspirações dos colaboradores deste setor. Apesar do receio da 

resistência à mudança, e considerando que a situação pandémica foi caracterizada por 

imprevistos (por exemplo: falta de colaboradores por isolamentos profiláticos), a equipa 

demonstrou estar preparada para mudanças. Assim, a situação pandémica ajudou a 

reformular a organização deste serviço.  

No que diz respeito às rotinas de higienização de espaços e alimentação dos idosos, 

estas sofreram bastantes alterações de forma a serem cumpridas as normas da DGS em 

constante mudança. Uma das medidas adotadas foi a criação de novos espaços de 

quartos de isolamento, bem como novos refeitórios para respeitar o distanciamento 

físico. Estas situações modificaram radicalmente a orgânica institucional e o trabalho 

dos colaboradores. Comum a estas alterações, e às demais vividas neste período de 

pandemia, foi a utilização de uma estratégia consistente de comunicação entre chefia e 
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colaboradores, nomeadamente em momentos de surtos, de forma a reduzir os níveis de 

stress e reforçar a motivação da equipa de trabalho. Neste enquadramento foi 

instituído, a meio do dia de trabalho, um momento de pausa com colaboradores, onde 

eram partilhadas e transmitidas as dificuldades sentidas em determinadas situações. O 

momento de partilha de sentimentos e opiniões pessoais e profissionais, demonstrou-

se um facilitador da situação. O desabafo em grupo contribui para criar o sentimento de 

pertença e união, e a equipa, no seu dia a dia profissional, tinha a noção de que estando 

unidos era possível ultrapassar as dificuldades e os obstáculos. No que diz respeito ao 

processo de tomada de decisões relativamente aos utentes, os colaboradores foram 

também envolvidos através de processos de partilha de opiniões profissionais e 

operacionais.  Um papel já muito inerente ao Diretor Técnico (o reconhecimento e 

valorização do potencial individual de cada colaborador), tornou-se ainda mais 

relevante, estimulando os mesmos a assumir as responsabilidades inerentes às suas 

funções com níveis de motivação mais acentuados. Paulos (2010) citando Arrazola 

(2007) salienta que os colaboradores “devem ser elementos participantes do projeto 

desenvolvido pela instituição” (p.42).  

Lidar com as emoções dos colaboradores foi outro desafio. A pandemia criou uma 

situação de pressão, com muitas exigências ao nível pessoal e profissional, para cada 

colaborador. O sentimento mais manifestado foi o receio de serem portadores do vírus 

e contaminarem os seus familiares ou os utentes. Este sentimento, não raras vezes, 

levava-os a ter receio de ir trabalhar. A situação vivida, exigia a cada um de nós uma 

capacidade de manter o controlo emocional e o discernimento profissional. Neste 

âmbito cabe ao Diretor Técnico o papel fulcral de orientar e influenciar positivamente 

os colaboradores, mobilizando-os para os objetivos do serviço. Das medidas adotadas, 

destacando a necessidade do reforço da importância do uso correto de Equipamento de 

Proteção Individual (EPI) de forma a protegerem-se a si e aos outros. Para além de 

folhetos informativos afixados na instituição, foi de extrema importância a formação de 

todos os colaboradores dos diversos setores no que diz respeito ao plano de 

contingência interno bem como da correta colocação e retirada dos EPI’s. Cabe também 

ao Diretor Técnico a capacidade de visão estratégica direcionada para o futuro e 
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constante acompanhamento da conjuntura que nos rodeia, pelo que foi mantido 

continuamente o reforço constante dos cuidados a ter, de forma a evitar os sentimentos 

de falta de segurança e descuido.  

No que diz respeito à passagem de turno é utilizado um livro de registos, o que exigia 

dos colaboradores um momento de leitura dos registos.  Em alturas em que existiam 

surtos na instituição, as equipas funcionaram numa modalidade “em espelho”, o que 

permitiu criar uma rede de comunicação simples, rápida e eficiente para uniformizar os 

trabalhos das várias equipas. Foi aproveitado o facto de uma grande maioria dos 

colaboradores terem telemóvel com internet e foram criados canais de comunicação 

através de grupos no WhatsApp.  Segundo Paulos (2010) citando Arrazola (2007) “deve 

existir um plano de comunicação horizontal, ascendente e descendente” (p.42). 

Efetivamente, este novo modo de comunicação entre colaboradores permitiu melhorar 

o trabalho em equipa, com menos falhas na prestação de serviços aos utentes. 

Em suma, o Diretor Técnico tem de proporcionar um ambiente ajustado entre 

colaboradores e suas funções, ajudando‐os a lidar com as adversidades que surgem 

diariamente numa ERPI.  

 

Conclusão 

A pandemia pôs à prova a economia portuguesa e demonstrou a dificuldade das 

instituições para lidarem com as adversidades. As instituições não estavam preparadas 

para despesas adicionais ou para mudanças radicais nos serviços.  

Foi preciso evitar, o máximo possível, cadeias de transmissão, gerir problemas 

inesperados e as emoções. O trabalho em equipa, entre corpos gerentes, setor 

financeiro, diretor técnico e equipa multidisciplinar foi fundamental para avaliar de 

forma permanente os vários setores e agir conforme o desenrolar dos acontecimentos.   

Numa situação de crise é normal, quer o diretor técnico, quer a restante equipa, 

acumularem stress e fadiga. Desta forma é importante estar atento à saúde e ao bem-

estar de todos os elementos da equipa gerindo, de forma equilibrada, as exigências 

profissionais e pessoais. Para uma gestão mais eficaz a confiança na equipa e a 



 
 
 

 

RIAGE – Revista Ibero-Americana de Gerontologia – Número 2 | Dezembro 2022 132 
 

delegação de funções aos responsáveis por cada serviço/sector, assumem-se como uma 

estratégia de trabalho importante com vista à concretização dos objetivos comuns.  
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Resumo 

O envelhecimento da população é um dos grandes desafios atuais com consequências 

sociais, políticas e económicas para todos. A melhoria das condições de vida e de saúde 

contribuíram para uma redução da mortalidade e da natalidade, e aumento da 

esperança de vida, fazendo com que as pessoas vivam mais anos com doenças que 

deixaram de ser mortais para se tornarem crónicas.  Perante estes dados 

epidemiológicos, quando já não é possível permanecer na habitação, as pessoas mais 

velhas e as suas famílias recorrem à institucionalização para assegurar a prestação de 

cuidados especializados. 

Perseguindo elevados padrões de qualidade, torna-se emergente as organizações 

adotarem um modelo de cuidados centrados na pessoa e não nas tarefas, o que evoca 

a necessidade de investir num Sistema de Gestão de Qualidade e numa adequação 

ambiental das Estruturas de Cuidados, na integração das famílias e da comunidade, bem 

como na qualificação técnica e académica dos cuidadores profissionais e na valorização 

das suas características pessoais, visando o bem-estar, a felicidade e a satisfação dos 

clientes. 

Palavras-chave: envelhecimento, institucionalização, prestação de cuidados, Sistema 

Gestão a Qualidade 

 
 
Introdução 

O envelhecimento da população é uma realidade preocupante, constituindo um grande 

desafio com repercussões sociais, políticas e económicas, a nível individual, das famílias 

e da sociedade. O aumento da esperança de vida, principalmente nas idades mais 

avançadas, tem sido uma consequência da redução do número de mortes motivada pela 

melhoria generalizada das condições de vida das populações – alimentação, higiene, 

habitação, educação – e pelos avanços da medicina e da tecnologia. A juntar-se a estes 
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fatores, também a diminuição da natalidade originou alterações na estrutura da 

pirâmide da população, quer na base quer no topo (Nazareth, 2004; Fernandes, 2014; 

Quaresma & Ribeirinho, 2016). 

Portugal é atualmente um dos países mais envelhecidos da Europa, com um índice de 

envelhecimento de 155,4 (INE, 2018). No recenseamento de 2011 a população com mais 

de 65 anos era de 19,1%, estimando-se em 2019 em 22,4%, isto é, cerca de 2 286 350 

indivíduos (PopulationPyramid.net, 2019). 

O envelhecimento biológico é um processo que decorre ao longo da vida, desde a 

conceção até à finitude, sendo diferente de indivíduo para indivíduo. Como é referido 

pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o envelhecimento caracteriza-se pelo 

declínio da capacidade de adaptação do organismo ao ambiente físico e social, em 

resultado da combinação de fatores genéticos, ambientais e comportamentais (estilo de 

vida) (WHO, 2005). 

A velhice é a fase final do ciclo de vida dos indivíduos, resultado de um conjunto de 

fatores biológicos, psicológicos e sociais, na qual geralmente prevalecem múltiplas 

doenças crónicas e incapacitantes. Não sendo qualificativa da velhice enquanto fase do 

ciclo de vida, a velhice patológica ou senilidade diz respeito a patologias relacionadas 

com défices cognitivos e transtornos mentais orgânicos que podem ocorrer nessa fase, 

como as demências, colocando os indivíduos em situação de dependência e/ou perda 

de autonomia (Costa, 1998). 

 

Redes de apoio e respostas socias na velhice 

Nas sociedades pré-industriais a velhice permanecia na esfera familiar, sendo entendida 

“como um problema individual e privado” (Guedes, 2014, p.185). Cabia à família (ou na 

sua falta, à caridade alheia ou a instituições religiosas) a responsabilidade de cuidar dos 

idosos que perdiam o seu meio de subsistência quando deixavam de trabalhar. À velhice 

“está vulgarmente associada a ideia de pobreza ou, pelo menos, de escassez de meios 

materiais, de solidão, doença e também, de alguma forma, de segregação social, corte 

com o mundo…” (Fernandes, 1997, p.10). Com as alterações decorrentes da 

industrialização e o envelhecimento da população, a velhice passou a ser encarada como 
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um problema social, carecendo da criação de “medidas legais de resposta aos problemas 

a ela associados”, papel que passou a ser da responsabilidade do Estado (Guedes, 2014, 

p.185).  

Aos movimentos mutualistas e associativos surgidos em Portugal na segunda metade do 

século XIX, cujas respostas eram limitadas e insuficientes, sucedeu a partir de 1974 um 

sistema universal de segurança social (Guedes, 2014, p.189). O reconhecimento da 

velhice como um problema público colocou ao Estado a responsabilidade da criação de 

políticas sociais enquanto instrumentos de ação destinados a “providenciar bens ou 

serviços que promovam a qualidade de vida da comunidade” englobando a área social 

(serviços e equipamentos) e os regimes de pensões. (Titmuss, 1974. cit. por Martín & 

Brandão, 2012, p.273). 

O sistema de proteção social português pode considerar-se um sistema misto. Por um 

lado, apresenta um modelo universalista no que se refere à saúde, com a criação do 

Serviço Nacional de Saúde. Por outro lado, o sistema de serviços sociais tem não só um 

carácter assistencialista sem obrigatoriedade legal por parte do Estado, como se apoia 

no modelo bismarckiano baseado no financiado público (Martín & Brandão, 2012). 

Com a criação da Lei de Bases da Segurança Social, o Estado passou a assumir a 

responsabilidade da proteção social, mas em conjunto com as famílias, com o terceiro 

sector e com o setor privado, apesar de não ter qualquer obrigação de garantir o acesso 

a todos os cidadãos dependentes ao sistema de cuidados formais (Martín & Brandão, 

2012). Estando centralizada na Segurança Social a responsabilidade de regulação das 

respostas sociais, nomeadamente para as pessoas dependentes, são as parcerias com 

as Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) que ajudam a garantir 

respostas em diversas valências (social, saúde, educação e habitação). 

A prevalência de fatores como o aumento da longevidade, as alterações das estruturas 

familiares e a grande participação da mulher no mercado de trabalho, levantaram novas 

questões no que se refere às redes de apoio às pessoas mais velhas tornando, em muitos 

casos, incompatível a conciliação dos deveres laborais dos cuidadores informais com os 

cuidados aos seus familiares. As redes de apoio informal (família, amigos, comunidade) 

que prestam cuidados aos mais velhos em situação de dependência, embora continuem 
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a ser o núcleo preferido e desejável, não têm em muitos casos, capacidade para 

enfrentar as necessidades específicas dos cuidados sem ajuda profissional (Fernandes, 

2005).  

Para a maioria das pessoas mais velhas a institucionalização é algo que não desejam 

para si, acarretando inúmeros constrangimentos tanto para os próprios como para as 

famílias. 

 

Rede de Serviços e Equipamentos Sociais para Idosos 

Os equipamentos para internamento definitivo que proliferaram durante o século XIX, 

fortemente associados ao formato “asilo” que se destinava a albergar mendigos e 

velhos, contribuíram em grande medida para a manutenção de representações da 

velhice muito ancoradas à ideia de “grandes necessidades de apoio material, social, 

médico e até afetivo e psicológico”. Perderam o formato, mas “persistem, em alguns 

casos, no que respeita às características da população que alberga(m)” (Fernandes, 

1997, p.147). 

Nos últimos anos, face aos desafios decorrentes do envelhecimento da população, a 

necessidade de encontrar soluções fez crescer significativamente, em tipo e em número, 

as respostas sociais dirigidas aos mais velhos. A Rede de Serviços e Equipamentos Sociais 

é constituída por diversas respostas sociais, tendo como objetivo principal promover e 

desenvolver a proteção social de toda a população, especialmente dos mais vulneráveis, 

tendo “um papel determinante no combate às situações de pobreza, assim como na 

promoção da inclusão social e da conciliação entre atividade profissional e a vida pessoal 

e familiar” (Carta Social, 2018, p.11). 

Na definição da Direção-Geral da Segurança Social, as respostas sociais “visam assegurar 

a prevenção e reparação das situações de carência e dependência, assegurando especial 

proteção aos grupos mais vulneráveis, designadamente das pessoas idosas em situação 

de dependência ou de carência económica ou social e podem ser desenvolvidas pelo 

Estado, pelas autarquias e por instituições privadas sem fins lucrativos” (DGSS, 2020, 

p.12). 
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As respostas sociais são asseguradas e dirigidas por diversas entidades, individuais ou 

coletivas, com fins lucrativos (privadas) ou sem fins lucrativos (instituições particulares 

de solidariedades social e equiparadas, entidades oficiais, serviços sociais das empresas 

e as misericórdias), designando-se por equipamento social “toda a estrutura física onde 

se desenvolvem as diferentes respostas sociais, onde estão instalados os serviços de 

enquadramento de determinadas respostas”. De acordo com o Relatório de 2018 

estavam em funcionamento 11500 equipamentos, dos quais 83,4%, pertencentes a 

entidades não lucrativas, numa proporção de cinco para um, relativamente ao sector 

lucrativo (Carta Social, 2018, pp. 14-15). 

Apesar da responsabilidade da conceção, implementação e controlo das respostas 

sociais pertencer ao Estado, a articulação entre o setor privado e o Terceiro Setor 

(organizações sem fins lucrativos de diversas tipologias), tem sido fundamental na 

operacionalização da rede de serviços e equipamentos sociais, e possível em grande 

medida, devido aos acordos de cooperação estabelecidos com o Estado (Guedes, 2014; 

Vieira, 2015). 

O Terceiro Sector é, desde 2013, definido pela Lei de Bases da Economia Social4, 

compreendendo cooperativas, associações mutualistas, misericórdias, fundações, 

instituições particulares de solidariedades social (IPSS), associações com fins altruístas 

(culturais, recreativas, desportivas, e de desenvolvimento local) e outras entidades que 

respeitem os valores da economia social, todas elas autónomas e conduzindo as suas 

atividades por princípios orientadores como “a) o primado das pessoas e dos objetivos 

sociais; b) a adesão e participação livre e voluntária; c) o controlo democrático dos 

respetivos órgãos pelos seus membros; d) a conciliação entre o interesse dos membros, 

utilizadores ou beneficiários e o interesse geral; e) o respeito pelos valores da 

solidariedade, da igualdade e da não discriminação, da coesão social, da justiça e da 

equidade, da transparência, da responsabilidade individual e social partilhada e da 

subsidiariedade; f) a gestão autónoma e independente das autoridades públicas e de 

quaisquer outras entidades exteriores à economia social; g) a afetação dos excedentes 

 
4 Lei nº 30/2013, de 8 de maio, publicada no Diário da República, 1.ª série – N.º 88. 
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à prossecução dos fins das entidades da economia social de acordo com o interesse 

geral, sem prejuízo do respeito pela especificidade da distribuição dos excedentes, 

própria da natureza e do substrato de cada entidade da economia social, 

constitucionalmente consagrada” (Lei nº30/2013, de 8 de maio, Artigo 5º). 

De acordo com Archambault (1996, cit por Luz, 2014, p. 27) as Organizações não 

lucrativas caracterizam-se como “formais no sentido de institucionalizadas, (…) 

privadas, já que se assumem como distintas face ao Estado e coletividades territoriais, 

(…) independentes, gerindo-se por critérios próprios de funcionamento e decisão” 

existindo uma grande participação voluntária ao nível da direção e não sendo possível a 

distribuição de lucros. 

O documento Proteção Social Pessoas Idosas da Direção Geral da Segurança Social, 

publicado em 2020, apresenta um resumo das respostas sociais disponível: Acolhimento 

Familiar, Centro de Convívio, Centro de Dia, Centro de Noite e Estruturas Residenciais – 

“alojamento coletivo, de utilização temporária ou permanente, para idosos” (DGSS, 

2020, pp. 12-13). De acordo com o artigo 7º da Portaria nº 67/2012, de 21 de Março, 

neste último tipo de resposta estão disponíveis três modalidades de alojamento: “a) 

Tipologias habitacionais, designadamente apartamentos e ou moradias; b) Quartos e c) 

Tipologias habitacionais em conjunto com o alojamento em quartos”. 

 

As Estruturas Residenciais Para Idosos 

Para esta reflexão foram consideradas as Estrutura Residencial para Pessoas Idosas 

(ERPI), que tipicamente dão resposta à prestação de cuidados de longa duração. 

As ERPI ganharam esta designação em substituição de Lar de Idosos – dada pela Portaria 

nº67/2012, de 21 de Março, que define as condições, funcionamento e instalação das 

estruturas residenciais para pessoas idosas. Apesar de terem os mesmos objetivos, estas 

duas tipologias diferem na “estrutura física, gestão, funcionamento e capacidade”, 

como se lê na redação da Portaria. A tipologia de ERPI é definida como “estabelecimento 

para alojamento coletivo, de utilização temporária ou permanente, em que sejam 

desenvolvidas atividades de apoio social e prestados cuidados de enfermagem”5, 

 
5 Portaria nº67/2012, de 21 de Março, Número 2, Artigo 1º. 
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destinando-se a pessoas com 65 ou mais anos (ou de idade inferior, com a devida 

justificação) que não possam permanecer na sua residência por motivos de 

dependência, isolamento, solidão, ou impossibilidade de apoio familiar. 

Em termos de atuação, a ERPI deve rege-se pelos seguintes princípios: “a) Qualidade, 

eficiência, humanização e respeito pela individualidade; b) Interdisciplinaridade; c) 

Avaliação integral das necessidades do residente; d) Promoção e manutenção da 

funcionalidade e da autonomia; e) Participação e corresponsabilização do residente ou 

representante legal ou familiares, na elaboração do plano individual de cuidados”6. 

Quaisquer que sejam os motivos da institucionalização, as pessoas mais velhas têm 

“direitos que devem ser promovidos e exercidos na base dos pressupostos da cidadania 

ativa, da participação e da autonomia na gestão da sua própria vida e das suas escolhas” 

(Guedes, 2014, p. 206), questões que devem pautar a atuação das Organizações, 

perseguindo uma política de qualidade a todos os níveis: organizacional (cultura: visão, 

missão e valores), espacial (ambiente físico) e funcional (recursos) (Machado, 2021). 

Como refere Fonseca (2018, pp.7-8) a institucionalização pode significar rutura com o 

contexto familiar e com a comunidade a que a pessoa pertence, até porque, é aí que 

estão as suas referências “relacionais e materiais” e que constituem “uma vantagem em 

termos de manutenção de um sentido para a vida e de preservação de sentimentos de 

segurança e familiaridade”. 

Perante esta evidência, levantam-se-nos algumas questões: Se for inevitável a 

institucionalização a pessoa perde o direito a ter junto de si as suas referências? Deixa 

de fazer parte da comunidade? Perde o direito ao seu desenvolvimento, não bastando 

ter já perdido, em muitos casos, a sua independência e/ou autonomia? 

As Organizações terão cada vez mais que se adaptar e adequar os seus equipamentos, 

funcionamento e gestão, de modo a cumprir os requisitos que alicerçam as 

determinantes de um envelhecimento ativo – participação, saúde e segurança – (WHO, 

2005:45), conceito que não pode excluir nenhum indivíduo sob pena de se tornar 

segregacionista, tendo de ser ultrapassada a visão limitadora de que só é ativo o que se 

movimenta. 

 
6 Portaria nº67/2012, de 21 de Março, Artigo 4º. 



 
 
 

 

RIAGE – Revista Ibero-Americana de Gerontologia – Número 2 | Dezembro 2022 141 
 

De entre as muitas propostas da OMS para concretizar estes determinantes, é referida 

a importância de (i) criar “ambientes seguros e apropriados para idosos” através de 

medidas e “padrões assistenciais apropriados, que ajudam a prevenir o surgimento ou 

agravamento de deficiências”; (ii) a necessidade de proporcionar aprendizagem 

permanente, permitindo a “participação integral dos idosos”, promovendo a igualdade 

de género; (iii) do dever de “assegurar proteção, segurança e dignidade aos idosos” 

(WHO, 2005:47-54). 

O conceito de ageing in place, que segundo Fonseca (2018, p.7) significa “a capacidade 

de continuar a viver em casa e na comunidade ao longo do tempo, com segurança e de 

forma independente”, é o desejo da maioria das pessoas mais velhas por significar maior 

controlo das rotinas e atividades. Não sendo uma novidade, tem merecido a atenção 

dos investigadores e da comunidade em geral, cujo estudos se vêm alinhando com as 

orientações da Organização Mundial de Saúde - OMS (WHO, 2005). Da análise do 

documento organizado por António Fonseca (2018), intitulado Boas Práticas de Ageing 

in Place. Divulgar para valorizar. Guia de boas práticas, surgiram-nos algumas 

possibilidades de respostas às questões que levantámos atrás. Não nos parece que estas 

difiram em muito, quer a pessoa mais velha permaneça na habitação que conheceu a 

vida toda, quer encontre numa ERPI a habitação que terá enquanto viver. 

Escolher uma instituição com “projetos que valorizem a sociabilidade, a aprendizagem 

ou a participação cívica e comunitária, garantindo a preservação de um sentimento de 

utilidade e integração social” (Guedes, 2014, p. 208), coloca a enfase na emergência das 

Organizações alinharem a sua oferta cada vez mais pelo cumprimento dos referenciais 

de qualidade dos serviços. Isto contribuirá não só para aumentar a confiança das 

pessoas mais velhas e das suas famílias, mas também para tornar as instituições mais 

competitivas, orientando as suas práticas de atuação e direcionando-as para a satisfação 

do cliente (Martín e Brandão, 2012; Mota, 2016). 

No seguimento das diretivas europeias no sentido de assegurar os direitos, o respeito e 

a promoção da dignidade individual das pessoas idosas institucionalizadas, Portugal tem 

procurado atualizar as recomendações e a legislação que regulamenta a organização, 

funcionamento e instalação das ERPI (Vicente et., al, 2005; Neves, 2012), produzindo 
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Recomendações, Manuais e Guias que ajudem as Organizações a alcançar a excelência 

pela qualidade. 

Do ponto de vista conceptual este será o caminho a seguir pelas respostas sociais de 

longa duração, e que em grande medida se espelha no último documento produzido 

pela União das Misericórdias Portuguesas, que apresenta um conjunto de estratégias de 

atuação que proporcionem aos idosos portugueses “a cidadania, a qualidade de vida e 

a dignidade a que têm direito” (UMP, 2021, p.5). Quando já não for possível a sua 

permanência na habitação com segurança e conforto, a tónica é colocada na urgência 

de concretizar o que é designado no documento por “Lar do Futuro”, tanto ao nível do 

ambiente construído como dos recursos humanos. Mais do que garantir somente 

cuidados de higiene e alimentação, os serviços devem observar os direitos dos mais 

velhos, basear-se no conhecimento científico da geriatria e da gerontologia, 

acompanhar as suas necessidades e o seu projeto de vida, garantindo “apoios e suporte 

para um envelhecimento ativo e fornecedor de qualidade de vida” (UMP, 2021, p.14). 

 

A Gestão da Qualidade nas Estruturas Residenciais Para Idosos 

O conceito de qualidade é subjetivo e complexo de definir. A série de normas NP EN ISO 

9000:2015 considera-o como “grau de satisfação de requisitos, dado por um conjunto 

de características intrínsecas de um objeto” (NP ISO 9000:2015 cit. por Pinto & Soares, 

2018, p.15). Esse grau de satisfação é definido “como uma experiência afetiva que é 

ativada quando as necessidades dos consumidores são preenchidas, indo ao encontro 

das suas expectativas”, tendo grande influência nas decisões estratégicas das 

Organizações no que se refere à qualidade (Pereira, 2013. cit. por Diogo, 2016, p.30). 

O conceito de qualidade tem que fazer parte dos princípios orientadores das 

Organizações, alinhando-se com a sua cultura organizacional baseada na ética, que se 

deve orientar por uma estratégia alicerçada na missão (quem é, quem serve, porque 

existe, o que a distingue), nos valores (direitos, deveres, rigor e transparência) e na visão 

(para onde caminha, o que e quando quer alcançar), especialmente quando se tratam 

de Organizações dedicadas aos cuidados, cujo propósito é responder adequadamente 
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às necessidades de quem as procura, transformando-se verdadeiramente na “casa” de 

quem nela vive (Vicente et al., 2005). 

Para que a qualidade possa ser medida “necessita ser objetivada e quantificada” para 

que seja possível o seu controlo (Morais, 2005, p.3). No caso dos serviços dirigidos às 

pessoas em situação de vulnerabilidade o compromisso com o controlo da qualidade 

(ambiental, técnica e humana) tem de ser ainda maior, sobretudo quando está em causa 

o bem-estar dos seus clientes (Diogo, 2016, p.25). As Organizações devem pautar a sua 

atuação baseando-se em princípios e valores – dignidade, respeito, individualidade, 

autonomia, capacidade de escolha, privacidade e intimidade, confidencialidade, 

igualdade e participação – que garantam os direitos fundamentais de todos os 

intervenientes: residentes, famílias, dirigentes e colaboradores internos e externos 

(Vicente et al., 2005, pp.26-28). 

Como já referimos, a Portaria nº 67/2012, de 21 de Março, publicada no Diário da 

República n.º 58/2012, Série I, é o instrumento legal que define todas as condições de 

organização, funcionamento e instalação das Estruturas Residenciais para Pessoas 

Idosas. 

No que se refere à qualidade dos equipamentos e dos cuidados prestados nas ERPI, o 

Instituto da Segurança Social, I.P. (ISS), em conjunto com diversos parceiros, tem vindo 

a desenvolver e disponibilizar diversos instrumentos de apoio às boas práticas e à 

certificação, pelos quais as Organizações se guiam, pretendendo tornar-se mais eficazes, 

competitivas e focadas no cliente. Destacam-se: 

i. Manual de Boas Práticas – Um guia para o acolhimento residencial das pessoas 

mais velhas. (ISS, 2005) – “instrumento de trabalho para dirigentes, 

responsáveis, colaboradores, residentes e seus familiares” que “procura 

contribuir para uma atuação em harmonia com essa perspetiva, facilitando as 

mudanças que um progresso contínuo de qualidade reclama”; 

ii. Manual de Gestão da Qualidade em Lar de Idosos. (ISS, 2005) – elaborado no 

âmbito do Projeto Qual_Idade (aprovado pela Iniciativa Comunitária EQUAL, Eixo 

3 – Medida 3.2), tendo como objetivo proporcionar às organizações públicas, 

privadas e da economia social, um instrumento de trabalho facilmente aplicável, 
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incorporando as especificidades normativas de cada sector, garantindo a sua 

adaptabilidade e transversalidade (MTSS, 2005, pp. 2-3) 

iii. Questionários de Avaliação da Satisfação – Estrutura Residencial para Idosos. 

(ISS, 2007) – “ferramenta de apoio à implementação do Modelo de Avaliação da 

Qualidade, nomeadamente no que se refere ao Critério 5 – Satisfação dos 

Clientes e Critério 6 – Satisfação das Pessoas, foram desenvolvidos três 

questionários dirigidos a clientes, colaboradores e parceiros” a fim de “avaliar o 

grau de satisfação em relação à aspetos específicos e globais da Resposta Social; 

identificar pontos fortes e áreas de melhoria”. 

iv. Manual de Processos-Chave – Estrutura Residencial para Idosos. (ISS, 2007) – 

apresenta “alguns elementos para a implementação de um Sistema de Gestão 

da Qualidade”, visando a certificação da qualidade. 

v. Recomendações Técnicas para Equipamentos Sociais – Lares de Idosos. (ISS, 

2007) – “especifica todas as características a que os novos equipamentos, bem 

como os já existentes, devem obedecer para cumprirem os padrões mínimos de 

qualidade” (generalidades; localização e inserção urbana; programa espaço-

temporal; segurança, salubridade e conforto; construção; instalações e 

equipamentos; economia, durabilidade e manutenção). 

vi. Modelo de Avaliação da Qualidade das Respostas Sociais (MAQRS) – Estrutura 

Residencial para Idosos. (ISS, 2007) – “referencial normativo que se baseia nos 

princípios de gestão da qualidade e onde são estabelecidos os requisitos 

necessários à implementação do Sistema de Gestão da Qualidade dos serviços 

prestados pelas Respostas Sociais”; 

vii. Norma NP ISO 9001:2015 – Estabelece os princípios e conceitos fundamentais 

para implementação de um Sistema de Gestão da Qualidade, servindo de base a 

outras normas de gestão da qualidade. 

viii. EQUASS 2018 (European Quality Assurance in Social Services) – baseada numa 

estrutura de 10 princípios da qualidade (abordagem centrada na pessoa, 

direitos, ética, liderança, colaboradores, participação, parcerias, abrangência, 

melhoria contínua e orientação para os resultados) e 50 critérios, em dois níveis 
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(EQUASS Assurance – contexto nacional – e EQUASS Excellence – contextos 

nacional e internacional) (Sardinha, Soares, Marques & Dias, 2015). 

O MAQRS insere-se no Programa de Cooperação para a Qualidade e Segurança das 

Respostas Sociais, e permitem às Organizações a implementação de um Sistema de 

Gestão da Qualidade e o acesso à certificação pelo ISS, através da atribuição da Marca 

de Qualidade “Resposta Social Certificada” existente em 3 níveis de exigência de 

cumprimento de requisitos de acordo com o grau de desenvolvimento: C, B (cumulativa 

dos níveis C e B) e A (cumulativa dos níveis C, B e A). A certificação da Qualidade das 

Respostas Sociais (realizado por entidades externas, independentes e acreditadas) 

ancora-se aos conceitos de “qualidade, satisfação, excelência, inovação e eficácia”, 

tornando as Organizações competitivas, na medida em que oferece ao cliente garantias 

de um “serviço personalizado (…), prestado por profissionais devidamente qualificados”, 

assegurando todos os “requisitos legais de funcionamento” (ISS, 2014). 

Um outro instrumento de estrema importância para a gestão da qualidade aplicado às 

respostas sociais (nomeadamente as ERPI), que se insere na área da higiene e segurança 

alimentar aprovado pela União Europeia, é o Hazard Analysis and Critical Control Points 

(HACCP) que se baseia em 7 princípios e conceitos preventivos, permitindo a 

identificação e avaliação de etapas (produção, processamento, fabrico e preparação) 

onde é possível analisar perigos de contaminação e identificar medidas preventivas, 

assegurando a segurança dos alimentos. Os 7 princípios do HACCP são: 1) análise dos 

perigos; 2) determinação dos pontos críticos de controlo; 3) estabelecimento de limites 

críticos; 4) estabelecimento de um sistema de monitorização; 5) estabelecimento de 

ações corretivas; 6) estabelecimento de procedimentos de verificação; 7) 

estabelecimento de documentação e registo (Melo, 2020:31-37). 

Pese embora a diversidade de instrumentos de apoio à implementação de boas práticas 

e da certificação muitas Organizações, como é referido pelo documento da UMP (2021, 

p.28), têm-se centrado num modelo rígido: 

i. “imposto pelos inúmeros normativos em vigor (…) que vão desde a fixação de 

horários para refeições à restrição de utentes na cozinha, à proibição da 

coexistência com animais de estimação, a modelos de fiscalização que apenas 
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contabilizam quantitativamente tarefas, horas e número de recursos humanos 

executantes, descurando totalmente a qualidade dentro das estruturas 

residenciais ou o nível de satisfação dos utentes”; 

ii. “alimentado pelas próprias famílias, que assumem um controlo autoritário sobre 

o seu idoso, com a pretensão de achar que podem impedir as suas vontades e 

exigindo à instituição a sua “guarda” contida dentro da instituição (…)”;  

iii. “sendo impostos procedimentos que visam, acima de tudo, salvaguardar a 

própria instituição dos técnicos da segurança social, dos técnicos da ASAE e até 

das próprias famílias”. 

 

Conclusão 

Numa sociedade cada vez mais envelhecida, mas com necessidades e exigências 

diferentes de há algumas décadas, as instituições enfrentam grandes desafios a vários 

níveis. Por um lado, a crescente procura em consequência do aumento da longevidade 

e da prevalência de doenças crónicas, por outro lado a alteração cada vez maior (ainda 

que lenta, em alguns casos) da imagem menos assistencialista e mais humanizada das 

Organizações (Guedes, 2014).  

A generalização do conceito de ageing in place possibilitará uma maior humanização das 

Estruturas Residenciais Para Idosos permitindo aos residentes integrarem as suas 

referências relacionais e materiais num espaço que passou a ser a sua casa e que deve 

ser, por todos, encarado como tal.  

A Gestão de Qualidade e a respetiva certificação permite às Organizações Sociais uma 

melhoraria dos seus níveis de desempenho, da sua imagem institucional e, 

consequentemente, da sua competitividade. 

As Organizações devem alinhar as suas estratégias de modo a aumentar os padrões de 

qualidade pautando a sua atuação em princípios e valores que respeitem os direitos de 

todos os intervenientes, promovendo a satisfação, bem-estar e felicidade dos clientes, 

colaboradores, parceiros e dirigentes.  
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